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Symbol
opr.

417/ST

Inwestor

Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie
31-153 Kraków, ul. Szlak 73

Numer
egz.

1

Rodzaj
opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat

Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm.
Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.

Lokalizacja

m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.

Imię i nazwisko
Opracował

mgr inż. Bogdan Biel

Upr. Proj. Nr RP-Upr. 359/91
Specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna
Zakres: budowle hydrotechniczne

KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r.

Podpis

Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Nr specyfikacji

ST-00.00.00

ST - 01.00.00

ST - 01.01.00
ST - 01.01.01
ST - 01.02.00
ST - 01.02.01
ST - 01.02.02
ST - 01.02.03
ST - 01.03.00
ST - 01.03.01
ST - 01.03.02
ST - 01.03.03
ST - 01.03.04
ST - 01.03.05
ST - 01.03.06
ST - 01.03.07
ST - 01.04.00
ST - 01.04.01
ST - 01.04.02
ST - 01.04.03
ST - 01.05.00
ST - 01.05.01
ST - 01.05.02

ST - 02.00.00

ST - 02.00.01
ST - 02.01.00
ST - 02.01.01
ST - 02.01.02
ST - 02.02.00
ST - 02.02.01
ST - 02.02.02
ST - 02.02.03
ST - 02.02.04
ST - 02.03.00
ST - 02.03.01
ST - 02.03.02
ST - 02.03.03
ST - 02.03.04
ST - 02.03.05
ST - 02.03.06

ST - 03.00.00

ST - 03.01.00
ST - 03.01.01
ST - 03.01.02
ST - 03.01.03
ST - 03.01.04
ST - 03.01.05
ST - 03.01.06
ST - 03.02.00
ST - 03.02.01
ST - 03.02.02
ST - 03.02.03
ST - 03.02.04
ST - 03.02.05
ST - 03.03.00
ST - 03.03.01
ST - 03.03.02
ST - 03.04.00
ST - 03.04.01

Rodzaj robót

Wymagania ogólne

Roboty przygotowawcze

Trasa

nr specyfikacji
dla ww
dokumentacji

kod wspólnego
słownika zamówień
publicznych

dział grupa
robót robót

klasa
robót

kategoria
robót

Opis kategorii robót

1

Tyczenie trasy

2

45111200-0

45

451

451

45111

-

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Usuwanie drzew i krzewów

3
4
5

77211400-6
77211400-6
45112210-0

77
77
45

772
772
451

7721
7721
4511

77211
77211
45112

-

usługi wycinania drzew

45232200-4
45311000-0
45232300-5
45314000-1
45232100-3
45232440-8
45231220-3

45
45
45
45
45
45
45

452
453
452
453
452
452
452

4523
4531
4523
4531
4523
4523
4523

45232
45311
45232
45314
45232
45232
45231

-

6
7
8

45111100-9
45111100-9
45111100-9

45
45
45

451
451
451

4511
4511
4511

45111
45111
45111

-

9

45233123-7
45221113-7

45
45

452
452

4523
4522

45233
45221

-

roboty mostowe w zakresie mostowych przej ć dla pieszych

10

45111200-0

45

451

4511

45111

-

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

11

45112000-5
45111212-7

45
45

451
451

4511
4511

45112
45111

-

roboty w zakresie usuwania skał

45111240-2
45111230-9
45111230-9
45111230-9

45
45
45
45

541
451
451
451

5411
4511
4511
4511

45111
45111
45111
45111

-

15
16
17
18
19
20

45112700-2
45112700-2
45112700-2
45112330-7
45112700-2
45112700-2

45
45
45
45
45
45

451
451
451
451
451
451

4511
4511
4511
4511
4511
4511

45112
45112
45112
45112
45112
45112

-

21

45246000-3
45246000-3
45246000-3
45246000-3
45246000-3
45246000-3

45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452

4524
4524
4524
4524
4524
4524

45246
45246
45246
45246
45246
45246

-

45246000-3
45246000-3
45246000-3
45246000-3
45246000-3

45
45
45
45
45

452
452
452
452
452

4524
4524
4524
4524
4524

45246
45246
45246
45246
45246

-

45246000-3
45246000-3

45
45

452
452

4524
4524

45246
45246

-

45246000-3

45

452

4524

45246

-

Drzewa, krzewy humus

Ochronne zabezpieczenie drzew na czas budowy
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

Przebudowy sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej
Przebudowa kablowej linii energetycznej
Przebudowa napowietrznej linii teletechnicznej
Przebudowa kablowej linii telekomunikacyjnej
Przebudowa podziemnych instalacji wodociągowych
Przebudowa sieci kanalizacyjnej
Przebudowa sieci gazowej

Roboty rozbiórkowe

Wyburzanie budowli
Rozbiórka budowli
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Drogi tymczasowe

Drogi tymczasowe o nawierzchni z płyt żelbetowych
Tymczasowe kładki dla pieszych

Roboty ziemne

Wymagania ogólne
Wykopy
wykopy w gruntach nieskalistych (kat. I-IV)
wykopy w gruntach skalistych (kat. V i wyżej)

Podsypki i warstwy filtracyjne

Wykonanie warstwy filtracyjnej
Podsypka żwirowo-piaskowa (wymiana gruntu) pod fundamenty
Geowłóknina - warstwa seperacyjna, wzmacniająca i filtracyjna

12
13
14

Geokrata - warstwa seperacyjna, wzmacniająca i filtracyjna

Nasypy i zasypy

Nasypy
Zasypy obiektów
Humusowanie i obsiew
Rekultywacja terenów czasowo zajętych w czasie budowy
Plantowanie terenu
Ręczne plantowanie terenu

Roboty ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia biologiczne
Wy ciółki faszynowe
Brzegosłony faszynowe
Opaski z kiszek faszynowych

22

Opaski z połowizn żerdzi drewnianych
Zawiklinienia
Palisada

23

Narzut kamienny

24
25
26

Ubezpieczenia kamienne

Kosze siatkowo-kamienne
Umocnienie skarp. System TERRAMESH
Umocnienie skarp. Kosze i materace "gabionowe "
Gabiony spawane z prętów zbrojeniowych wypełnione kamieniem

Ubezpieczenia faszynowo-kamienne

Faszynada
Płotki faszynowe, narzut kamienny w płotkach

Ubezpieczenia z prefabrykatów betonowych i żelbetowych

Ubezpieczenia z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Płyty, korytka itp.

27

usługi wycinania drzew
usuwanie wierzchniej warstwy gleby
roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia cieków
roboty budowlane w zakresie gazociągów
roboty w zakresie burzenia
roboty w zakresie burzenia
roboty w zakresie burzenia
roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

roboty w zakresie usuwania gleby

roboty w zakresie odwadniania gruntu
roboty w zakresie stabilizacji gruntu
roboty w zakresie stabilizacji gruntu
roboty w zakresie stabilizacji gruntu
roboty w zakresie kształtowania terenu
roboty w zakresie kształtowania terenu
roboty w zakresie kształtowania terenu
rekultywacja terenu
roboty w zakresie kształtowania terenu
roboty w zakresie kształtowania terenu

roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Strona 1

ST - 03.04.02
ST - 03.04.03
ST - 03.04.04
ST - 03.05.00
ST - 03.05.01
ST - 03.05.02
ST - 03.05.03

ST - 04.00.00

Mur oporowy z prefabrykowanych elementów T-WALL
Prefabrykowany żłób z koryt żelbetowych

28

Mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L (np. REKERS)

83

Ubezpieczenia skarp matami przeciwerozyjnymi

ST - 04.01.05
ST - 04.01.06

Naprawa elementów betonowych i żelbetowych

ST - 05.01.01
ST - 05.01.02

Budowle drewniane. Stopnie kaszycowe
Mury kamienne

ST - 06.02.15
ST - 06.03.00
ST - 06.03.01
ST - 06.03.02
ST - 06.03.03
ST - 06.03.04
ST - 06.03.05
ST - 06.03.06
ST - 06.03.07
ST - 06.04.00
ST - 06.04.01
ST - 06.04.02
ST - 06.04.03
ST - 06.04.04
ST - 06.04.05
ST - 06.04.06
ST - 06.04.07
ST - 06.04.08
ST - 06.04.09
ST - 06.04.10

45223
45223
45223

-

montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111230-9
45111230-9
45111230-9

45
45
45

451
451
451

4511
4511
4511

45111
45111
45111

-

roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262510-9
45262512-3
45262330-3
45262330-3

45
45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452
452

4526
4526
4526
4526
4526
4526
4526

45262
45262
45262
45262
45262
45262
45262

-

45240000-1
45262510-9

45
45

452
452

4524
4526

45240
45262

-

34
35

45233120-6
45233120-6

45
45

452
452

4523
4523

45233
45233

-

36

45233120-6

45

452

4523

45233

-

roboty w zakresie budowy dróg

45233120-6
45233120-6
45233120-6
45233120-6
45233120-6
45233120-6

45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452

4523
4523
4523
4523
4523
4523

45233
45233
45233
45233
45233
45233

-

roboty w zakresie budowy dróg

46
47

45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1
45233200-1

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452

4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523

45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233
45233

-

48

45233200-1

45

452

4523

45233

-

roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233200-1

45

452

4523

45233

-

roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233200-1
45233200-1
45233222-1
45233222-1
45233222-1
45233127-5
45232451-8

45
45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452
452

4523
4523
4523
4523
4523
4523
4523

45233
45233
45233
45233
45233
45233
45232

-

45232450-1
45232450-1
45221220-0
45232440-8
45232452-5
45232450-1
45232440-8
45111240-2
45111240-2
45232451-8

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
452
452
451
451
452

4523
4523
4522
4523
4523
4523
4523
4511
4511
4523

45232
45232
45221
45232
45232
45232
45232
45111
45111
45232

-

Budowle betonowe i żelbetowe

Okładzina kamienna budowli betonowych

ST - 06.01.04
ST - 06.01.05
ST - 06.01.06
ST - 06.01.07
ST - 06.01.08
ST - 06.01.09
ST - 06.02.00
ST - 06.02.01
ST - 06.02.02
ST - 06.02.03
ST - 06.02.04
ST - 06.02.05
ST - 06.02.06
ST - 06.02.07
ST - 06.02.08
ST - 06.02.09
ST - 06.02.10
ST - 06.02.11
ST - 06.02.12
ST - 06.02.13
ST - 06.02.14

4522
4522
4522

Maty siatkowe z tworzyw sztucznych

ST - 04.01.04

ST - 06.01.00
ST - 06.01.01
ST - 06.01.02
ST - 06.01.03.1-3

452
452
452

Maty jutowe

Betonowe konstrukcje hydrotechniczne

ST - 06.00.00

45
45
45

Maty kokosowe

ST - 04.01.01
ST - 04.01.02
ST - 04.01.03

ST - 05.00.00

45223800-4
45223800-4
45223800-4

Zbrojenie betonu
Betonowanie bez deskowań i zbrojenia

Osadzanie łączników i zbrojenia w otworach

Budowle piętrzące nie betonowe

29
30
31
32
33

Drogi

Podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Warstwa odsączająca i odcinająca
Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Podbudowa z tłucznia kamiennego
Podbudowa z chudego betonu
Podbudowa z betonu asfaltowego
Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

37
38

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

39

Nawierzchnie twarde nieulepszone - wymagania ogólne

40

Nawierzchnie

Nawierzchnia gruntowa
Nawierzchnia żwirowa
Nawierzchnia z brukowca
Nawierzchnie tłuczniowa

41
42

Nawierzchnia z płyt betonowych
Nawierzchnia betonowa
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Cienkie warstwy cieralne
Frezowanie nawierzchni asfaltowych
Geokompozyt - włóknina impregnowana lepiszczem do napraw i połączenia
sąsiadujących warstw

43
44
45

Cięcie nawierzchni piłą

Elementy ulic
Krawężniki betonowe
Krawężniki kamienne
Chodnik z płyt chodnikowych betonowych
Chodnik z brukowej kostki betonowej
Obrzeża chodnikowe
Wjazdy i wyjazdy z bram
cieki z prefabrykowanych elementów betonowych

Odwodnienia

Przepusty pod koroną drogi
Prefabrykowane przepusty skrzynkowe i rurowe pod koroną drogi
Przepusty stalowe z blachy falistej o wysoko ci ponad 1,5 m
Kanalizacja deszczowa
Studnie chłonne
Przepust wałowy
Rurociągi - kanały grawitacyjne w tym przewierty i przeciski
Odwodnienie wykopu
Oprowadzenie wód budowlanych - grodza - kanał rurowy
Odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
87

montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
roboty w zakresie stabilizacji gruntu
roboty w zakresie stabilizacji gruntu
zbrojenie
betonowanie konstrukcji
betonowanie bez zbrojenia
roboty kamieniarskie
kamieniarskie roboty wykończeniowe
roboty w zakresie napraw betonu
roboty w zakresie napraw betonu
budowa obiektów inżynierii wodnej
roboty kamieniarskie

roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie budowy dróg

roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie budowy dróg
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni

roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie różnych nawierzchni
roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
roboty budowlane w zakresie rozjazdów
roboty odwadniające i nawierzchniowe
roboty budowlane w zakresie budowy upustów
roboty budowlane w zakresie budowy upustów
kanały sklepione
roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia cieków
roboty odwadniające
roboty budowlane w zakresie budowy upustów
roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia cieków
roboty w zakresie odwadniania gruntu
roboty w zakresie odwadniania gruntu
roboty odwadniające i nawierzchniowe
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ST - 06.05.00
ST - 06.05.01
ST - 06.05.02
ST - 06.05.03
ST - 06.06.00
ST - 06.06.01
ST - 06.06.02
ST - 06.06.03
ST - 06.06.04
ST - 06.06.05
ST - 06.06.06

ST - 07.00.00

ST - 07.01.00
ST - 07.01.01

Przepusty pod zjazdami
Ułożenie rur osłonowych dla przeprowadzenia przewodów

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Bariery ochronne stalowe
Urządzenia zabezpieczenia ruchu pieszych
Bariero-poręcze na obiektach drogowych i mostowych
Instalowanie ogrodzeń I płotów drewnianych

Inne roboty
cianki szczelne stalowe

ST - 07.01.03
ST - 07.01.04
ST - 07.01.05

System TITAN - mikropale iniekcyjne
Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach

ST - 07.01.06

Zabezpieczenie skarp siatką stalową z gwoździowaniem
Umocnienie stożków przyczółków geokratą z ta m z polietylenu wysokiej
gęsto ci (HDPE) z humusowaniem i hydroobsiewem

ST - 07.01.07

Montaż zamknięć jazowych oraz poręczy ochronnych

4523
4523
4523

45232
45232
45231

-

45233221-4
45233290-8
45233280-5
45233280-5
45233280-5
45341000-9

45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
452
453

4523
4523
4523
4523
4523
4534

45233
45233
45233
45233
45233
45341

-

45243600-8
45223210-1
45223100-7
45262211-3
45342000-6
45243100-3

45
45
45
45
45
45

452
452
452
452
453
452

4524
4522
4522
4526
4534
4524

45243
45223
45223
45262
45342
45243

-

roboty odwadniające i nawierzchniowe
roboty budowlane w zakresie budowy upustów
roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
malowanie nawierzchni
instalowanie znaków drogowych
wznoszenie barier drogowych
wznoszenie barier drogowych
wznoszenie barier drogowych
wznoszenie płotów

roboty budowlane w zakresie cianek szczelnych
roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
montaż konstrukcji metalowych
wbijanie pali
wznoszenie ogrodzeń
roboty w zakresie zabezpieczenia klifów

45

452

4524

45243

452
452
452
452
452

4522
4522
4524
4524
4524

45223
45223
45244
45243
45243

-

45320000-6
45320000-6
45320000-6
45320000-6
45320000-6

45
45
45
45
45

453
453
453
453
453

4532
4532
4532
4532
4532

45320
45320
45320
45320
45320

-

roboty izolacyjne

Izolacja papą zgrzewalną grubo ci większej lub równej 5 mm

70
71
72
73
84

Dylatacje - 2 x papa na lepiku

74

45262600-7

45

452

4526

45262

-

różne specjalne roboty budowlane

Drenaż - osuszanie terenu, odwodnienie wgłębne

75
76

45111240-2
45112000-5

45
45

541
451

5411
4511

45111
45112

-

roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odmulenie przepustów, studzienek i wylotów drenarskich

Koszenie, hakowanie i grabienie skarp brzegów i dna cieków

77

77312000-0

77

773

7731

77312

-

usługi usuwania chwastów

Uszczelnienia budowli ziemnych matą bentonitową

78

Montaż zasuwy
cianka (obudowa) "berlińska"

85

Pale CFA

Izolacje przeciwwilgociowe konstrukcji
Izolacje powłokowe bitumiczne pionowe i poziome
Uszczelnienie skarp ziemnych geomembraną
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Uszczelnienie skarp ziemnych folią

Dylatacje w konstrukcji budowli
Drenaże

Konserwacja skarp i dna brzegów umocnionych biologicznie
Przesłony przeciwfiltracyjne

Uszczelnienia budowli ziemnych folią lub geomembraną
Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii wgłębnego mieszania gruntu DMM
metodą CDMM TRENCHMDC
Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii wgłębnego mieszania gruntu DEEP
SOIL MIXING (DSM)

45246

-

budowa wałów rzecznych

45246

-

budowa wałów rzecznych

45246200-5

45

452

4524

45246

-

budowa wałów rzecznych

45246200-5

45

452

4524

45246

-

budowa wałów rzecznych

-

45246200-5

45

452

4524

45246

45
45
45

452
452
452

4524
4524
4524

45246
45246
45246

4524
4522
4522

45240
45221
45221

86

45422000-1
45422000-1

45
45

454
454

4542
4542

45422
45422

45232210-7
45231400-9
31527200-8

45
45
31

452
452
315

4523
4523
3152

45232
45231
31527

Roboty elektroenergetyczne
Przebudowa i budowa kablowych linii elektroenerget. nn
Przebudowa i budowa o wietlenia drogowego i terenu

specyfikacje opracowane dla ww dokumentacji projektowej

00

roboty w zakresie usuwania gleby

4524

452
452
452

Ławki drewniano-betonowe

roboty izolacyjne

4524

45
45
45

Konstrukcje drewniana różne

roboty izolacyjne

452

45240000-1
45221100-3
45221100-3

Konstrukcje drewniane i drewniano-betonowe

roboty izolacyjne

452

80
81
82

Próbne obciążenie obiektu mostowego

roboty izolacyjne

45

Wyposażenie technologiczne budowli
Łożyska elastomerowe podpór mostowych

roboty budowlane w zakresie cianek szczelnych
roboty budowlane w zakresie cianek szczelnych

45

79

Wyposażenie obiektów w urządzenia

montaż konstrukcji metalowych
instalacje wodne

45246200-5

Uszczelnienie podłoża warstwą gliny

Przesłona przeciwfiltracyjna Jet Grouting

roboty w zakresie zabezpieczenia klifów
roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45246200-5

45246200-5
45246200-5
45246000-3

Przesłona hydroizolacyjna. Iniekcja niskoci nieniowa

Przebudowa i budowa napowietrznych linii elektroenerget. nn

-

452
452
452

45
45
45
45
45

ST - 07.06.03

ST-E-01
ST-E-02
ST-E-03

69

45
45
45

45243100-3

Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii WIPS (Wibracyjnie Iniektowana
Przesłona Szczelinowa)

ST - 07.06.05

68

45232451-8
45232450-1
45231110-9

45223210-1
45223100-7
45244100-0
45243600-8
45243600-8

ST - 07.06.02

ST - 07.06.06
ST - 07.06.07
ST - 07.06.08
ST - 07.07.00
ST - 07.07.01
ST - 07.07.02
ST - 07.07.03
ST-07.08.00
ST-07.08.01
ST-07.08.02

65
66
67

Konstrukcje ze stali
Konstrukcje stalowe

ST - 07.06.04

62
63
64

Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

ST - 07.01.02

ST - 07.01.08
ST - 07.01.09
ST - 07.01.10
ST - 07.02.00
ST - 07.02.01
ST - 07.02.02
ST - 07.02.03
ST - 07.02.04
ST - 07.02.05
ST - 07.03.00
ST - 07.03.01
ST - 07.04.00
ST - 07.04.01
ST - 07.04.02
ST - 07.05.00
ST - 07.05.01
ST - 07.06.00
ST - 07.06.01

ST - E

Roboty wykończeniowe
Umocnienie rowów, skarp i cieków (humusowanie, darniowanie, brukowanie)

-

budowa wałów rzecznych
budowa wałów rzecznych
budowa wałów rzecznych
roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
budowa obiektw inznierii wodnej
roboty budowlane w zakresie budowy mostów
roboty budowlane w zakresie budowy mostów
roboty ciesielskie
roboty ciesielskie

-

roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
roboty w zakresie budowy linii energetycznych
o wietlenie zewnętrzne

specyfikacje z numerami poza przyjętą wstępnie kolejno cią
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Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej
specyfikacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową istniejących i budową
nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna,
gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Specyfikację opracowałŚ
O rodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 22, tel. (12) 413-16-02, fax. (12) 410-19-31
Tre ć specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzień 02 wrze nia 2004 r.
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego – Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z dnia 02 wrze nia 2004 r.).
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót przy przebudowie istniejących i budowie nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego
dopływu potoku Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót
hydrotechnicznych i drogowych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej okre lenia należy rozumieć w każdym przypadku następującoŚ
1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla (obiekt budowlany) zlokalizowana w korycie cieku lub
terenie zalewowym służąca celom związanym z gospodarką wodną.
1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczno ci zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.4. Grodza tymczasowa – budowla służąca do przegrodzenia koryta cieku w celu skierowania wody
do koryta obiegowego.
1.4.5. Inwestor projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7. Korpus drogowy – nasyp lub ta czę ć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.8. Koryto obiegowe – sztuczne koryto cieku przeprowadzające wody poza wyłączonym z
przepływu odcinkiem koryta naturalnego.
1.4.9. Książka obmiarów – akceptowany przez Inwestora projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inwestora projektu.
1.4.10. Laboratorium – badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jako ci materiałów oraz robót.
1.4.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora projektu.
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1.4.12. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.14. Niweleta – wysoko ciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi cieku lub obiektu mostowego.
1.4.15. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.16. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.17. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.18. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.19. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus
drogowy.
1.4.20. Przetamowanie – budowla służąca do skierowania wody poza wyłączoną z przepływu czę ć
koryta cieku.
1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa – czę ć dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.22. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ciany, słupów lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.23. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Rozpięto ć teoretyczna – odległo ć między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.
1.4.25. Szeroko ć całkowita obiektu (mostu/stopnia itp.) – odległo ć między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
całkowitą szeroko ć konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.26. lepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
1.4.27. luza wałowa – przepust służący do regulowania stosunków wodnych obszarów leżących na
zawalu, a więc do przeprowadzania wody z kanałów, rowów i mniejszych cieków do rzeki
obwałowanej.
1.4.28. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące czę ć terenu budowy.
1.4.29. Ubezpieczenie – budowla służąca do zabezpieczenia brzegów lub elementów konstrukcji przed
wpływem niszczącego działania wody.
1.4.30. Wały przeciwpowodziowe – budowle ziemne, sypane wzdłuż rzeki mające za zadanie
ograniczenie przekroju wielkiej wody chroniące wsie osiedla i miasta, a także grunty
użytkowane rolniczo, oraz inne elementy infrastruktury przyległych do rzeki.
1.4.31. Zadanie budowlane – czę ć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną cało ć
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych tras (cieków, rowów, zbieraczy, mostów, kładek,
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przepustów itp.) oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ć za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektowąŚ
 Zamawiającegoś wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcyś wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej (np. PZJ, czy projekt organizacji, itp.)
1.5.3. Zgodno ć robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowią czę ć umowy, a wymagania okre lone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżno ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno ć ich
ważno ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżno ci, wymiary podane na pi mie są ważniejsze od wymiarów okre lonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodno ć z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jako ć elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tymŚ ogrodzenia, poręcze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne rodki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
Inwestora projektu, tablic informacyjnych, których tre ć będzie zatwierdzona przez Inwestora projektu.
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, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzieŚ
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z
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nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd naŚ
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

rodki ostrożno ci i zabezpieczenia przedŚ
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwo cią powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
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 pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre lającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
rodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwo ć zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własno ci 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 wła cicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umie cić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inwestora projektu 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.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodno ci dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalno cią.
Inwestor projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a wła cicielami nieruchomo ci i dotyczących korzystania z własno ci i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególno ci 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre lonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla hydrotechniczna, melioracyjna, czy mostowa lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót
i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora projektu.
1.5.12. Równoważno ć norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora projektu. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozostało ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własno ć
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora projektu i postępować zgodnie z
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach, Inwestor projektu po uzgodnieniu z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub
wysoko ć kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6.

Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj realizacj )

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt,
transport oraz inne urządzenia towarzyszące.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie wiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inwestorowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i
samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ć za spełnienie wymagań ilo ciowych i jako ciowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inwestora projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inwestora
projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora projektu. Je li Inwestor projektu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez Inwestora projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4.

Wariantowe stosowanie materiałów

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwo ć wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, je li będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inwestora projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora projektu.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jako ć i wła ciwo ci i były
dostępne do kontroli przez Inwestora projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora projektu.
2.6.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora projektu w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
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pobierane w celu sprawdzenia ich wła ciwo ci. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do
akceptacji okre lonej partii materiałów pod względem jako ci.
W przypadku, gdy Inwestor projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunkiŚ
Inwestor projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inwestor projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych czę ci wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inwestora projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako ć wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora projektuś w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora projektu.
Liczba i wydajno ć sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora projektu.
Sprzęt będący własno cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwo ć wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora projektu, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inwestora projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jako ć wykonywanych robót i wła ciwo ci przewożonych materiałów.
Liczba rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora projektu, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów technicznych.
rodki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inwestora projektu, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako ć zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ć z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inwestora projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inwestora projektu.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez Inwestora projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inwestora projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno ć.
Decyzje Inwestora projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
do wiadczenia z przeszło ci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inwestora projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
okre lonym przez Inwestora projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora projektu
program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre lić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawieraćŚ
 czę ć ogólną opisującąŚ
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
o sposób zapewnienia bhp,
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako ć i terminowo ć wykonania
poszczególnych elementów robót,
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako cią
wykonywanych robót,
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inwestorowi projektuś
 czę ć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robótŚ
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilo ć rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, kruszyw, faszyny, kołków itp.,
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wła ciwo ci w czasie
transportu,
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwo ć, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.
6.2.

Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jako ć robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jako ci 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 Inwestor projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo cią
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwo ć są okre lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inwestor projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi projektu wiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm okre lających procedury badań.
Inwestor projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inwestor projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inwestor projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopu ci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ć tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inwestor projektu będzie mieć zapewnioną możliwo ć udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inwestora projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestor
projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora projektu.
Na zlecenie Inwestora projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekś w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
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 ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inwestora projektu.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez Inwestora projektu

Inwestor projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inwestor projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodno ć materiałów i robót z
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wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inwestor projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to Inwestor projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor projektu może dopu cić do użycia tylko te materiały, które posiadająŚ
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodno ć z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
 deklarację zgodno ci lub certyfikat zgodno ci zŚ
o Polską Normą lub
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją okre loną pierwszym podpunkcie
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre lające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 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.
Odpowiedzialno ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo rednio 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 Inwestora projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno ciŚ
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inwestora projektu programu zapewnienia jako ci i harmonogramów
robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
 uwagi i polecenia Inwestora projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę ciowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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dane dotyczące czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jako ci 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 wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inwestorowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.8.3.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia
o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora projektu.
6.8.4.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ÷ (3) następujące
dokumentyŚ
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie okre lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora projektu o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora projektu na pi mie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często cią wymaganą do celu miesięcznej
płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inwestora projektu.
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7.2.

Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów

Długo ci i odległo ci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Je li ST wła ciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objęto ci będą wyliczone w m3
jako długo ć pomnożona przez redni przekrój.
Ilo ci, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inwestora projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odno nym wymaganiom
ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inwestora projektu.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed czę ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
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 objęto ci będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem
projektu.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależno ci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioruŚ
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi czę ciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor projektu.
Gotowo ć danej czę ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora projektu.
Jako ć i ilo ć robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.

Odbiór cz ciowy

Odbiór czę ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych czę ci robót. Odbioru
czę ciowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inwestor projektu.
8.4.

Odbiór ostateczny robót

8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inwestora projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno ci
Inwestora projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie cieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jako ć wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną warto ć wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumentyŚ
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, je li
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i
ew. ew. PZJ,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót wła cicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego 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.
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8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ustalenia ogólne

Podstawą płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatno ci jest warto ć (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynno ci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowaćŚ
 robociznę bezpo rednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 warto ć zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 warto ć pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i wiateł,
 utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź.
zm.),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 z
póź. zm.),
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
 Inne rozporządzenia związane z prowadzeniem robót budowlanych, materiałami budowlanymi,
pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie, metod kosztorysowania, ustalających
warunki wykonywania okre lonych rodzajów robót itp.,
 Warunki Umowy,
 Dane Umowy.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z tyczeniem trasy cieku, rowów, przepustów, osi budowli, rurociągów oraz
dróg i odtworzenie punktów wysoko ciowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. Dział robót 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
cieków, wałów, obiektów inżynierskich oraz punktów wysoko ciowych.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych
wchodząŚ
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysoko ciowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie budowli inżynierskich
Wyznaczenie budowli inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysoko ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Punkty główne trasy
Punkty główne trasy to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2.

Pozostałe okre lenia podstawowe
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo ci około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć rednicę od 0,15 do 0,20 m i długo ć od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane rednicy od 0,05 do
0,08 m i długo ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni dróg przy pomocy bolca
stalowego rednicy 5 mm i długo ci od 0,04 do 0,05 m.
„ wiadki” powinny mieć długo ć około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych należy stosować następujący

sprzętŚ

 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 ta my stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładno ci pomiaru.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport sprz tu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi rodkami transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

do 7).

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu okre lone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie różnią się od rzędnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inwestora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po rednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia okre lające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległo ć pomiędzy punktami
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
cieku, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległo ć między reperami roboczymi wzdłuż trasy cieku w terenie płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy cieku i
obiektów inżynierskich. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy cieku. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inwestora.
Rzędne reperów roboczych należy okre lać z taką dokładno cią, aby redni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne okre lenie nazwy repera i jego rzędnej.
5.4.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej.
O trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po rednich w odległo ci
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 10 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z
dokładno cią do 5 cm w stosunku do rzędnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inwestora.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysoko ci przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległo ć między palikami lub wiechami należy dostosować do
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy cieku. Odległo ć ta co najmniej powinna odpowiadać
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
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5.6.

Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzezŚ
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre lających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci
przyczółków i filarów mostów.
W przypadku mostów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy okre lić z dokładno cią okre loną w punkcie 5.4.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrolę jako ci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych należy prowadzić według ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest czę cią obmiaru robót
mostowych.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inwestorowi.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

robót.

Cena 1 km wykonania robót obejmujeŚ
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatno ć robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie tych

10. PRZEPISY ZWI ZANE


Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wycinką drzew i krzewów, karczowaniem karpin oraz wywozem gałęzi,
dłużyc i karpin poza teren budowy.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 77211400-6 Usługi wycinania drzew. Dział robót 77,
grupa robótŚ 772, klasa robótŚ 7721, kategoria robótŚ 77211.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
usunięciem drzew i krzaków i obejmująŚ
 usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót regulacyjnych,
 usunięcie i karczowanie drzew w lasach w obrębie robót regulacyjnych,
 usunięcie i karczowanie drzew i krzaków w zaro lach i zagajnikach w obrębie robót
regulacyjnych, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.
Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własno cią wła ciciela działki.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Drzewo

ro lina wieloletnia dużych rozmiarów ( rednica 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który
w pewnej wysoko ci od ok. 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

1.4.2.

1.5.

Krzew (krzak)
ro lina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia, ani korony lecz rozgałęziająca się na wiele
równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,50 m od ziemi.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami ST –
02.03.01. Nasypy.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprz t stosowany do usuni cia drzew i krzaków
Do wykonania robót należy stosowaćŚ

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 01.02.01

Strona 3

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.






4.
4.1.

piły mechaniczne,
spycharki,
równiarki,
karczowniki,
urządzenia do zmielenia gałęzi, li ci, krzaków,
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport usuni tych drzew i krzaków

Pnie ciętych drzew mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwo cią
przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu
drogowego.
Pnie ciętych drzew należy przewieźć na miejsce wybrane przez Wykonawcę robót lub w
miejsce wskazane przez wła ciciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi powinien się
odbywać samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem ładunku.
5.
5.1.

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

5.2.

Usuni cie drzew i krzaków

Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunięcia, należy ciąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym
usunięciem korzeni. Wykonawca uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na wycinkę drzew.
Pnie (dłużyce) ciętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na rodki
transportowe i przewieźć na miejsce wskazane przez wła ciciela. Gałęzie drzew, li cie i krzaki powinny
być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy
odwieźć na składowisko odpadów, zaproponowane przez Inwestora. Wykarczowane pnie drzew i
korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, zaproponowane przez Inwestora.
Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym.
Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew nie
przeznaczonych do usunięcia.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami ST – 02.03.01 „Nasypy”.
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci usuni cia drzew i krzaków
Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu ich zgodno ci zŚ
 dokumentacją projektową w zakresie kompletno ci usunięcia drzew i krzaków,
 wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po
wykarczowaniu były wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom ST – 02.03.01.
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7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 1 szt. ciętego drzewa o okre lonej rednicy,
 1 ha usuniętych krzaków i zagajników.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Nie występują.

9.

PODSTAWY PŁATNO CI

Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
 1 sztukę ciętego drzewa,
 1 ha usuniętych krzaków.
Cena 1 szt. ciętego drzewa o okre lonej rednicy, obejmujeŚ

cięcie drzewa, obcięcie gałęzi,
 transport pnia (dłużycy) i gałęzi o rednicy > 10 cm, na miejsce wskazane wła ciciela
drzewostanu (w obrębie Gminy na której prowadzone są roboty),
 zmielenie gałęzi i li ci ciętych drzew, złożenie materiału na tymczasowym
składowisku, załadunek i transport na składowisko odpadów,
 karczowanie pni ciętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów
łącznie z wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu,
 zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmujeŚ
 wycięcie krzaków i zagajników,
 zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku,
załadunek i transport na składowisko odpadów,
 wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów,
 zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez wła ciciela drzewostanu poza
obręb Gminy w której znajduje się plac budowy, podlega on ewentualnym negocjacjom pomiędzy
zainteresowanymi stronami (Wykonawca robót – wła ciciel drzewostanu) co nie obciąża
Zamawiającego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
[1] Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MO ZNiL 1996.
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1.

WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST
s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z ochron istniej cych
drzew w okresie prowadzenia budowy.
Kod wspólnego słownika zamówień: 77211400-6 Usługi wycinania drzew. Dział robót 77, grupa
robót: 772, klasa robót: 7721, kategoria robót: 77211.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj c podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowi cej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych zwi zanych z
przebudow istniej cych i budow nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urz dzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym S czu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad wykonania i odbioru robót trwaj cych
w okresie budowy drogi, zwi zanych z ochron i zabezpieczeniem istniej cych drzew zlokalizowanych:
 w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja projektowa, ST lub
Inwestor przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy,
 na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i
zaplecza budowy,
z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po
zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu).
Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne.
Ziemia urodzajna – ziemia posiadaj ca właściwości zapewniaj ce roślinom prawidłowy rozwój.
Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym
przewodnikiem i uformowan koron .
1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastaj cymi j korzeniami rośliny.
Pozostałe określenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1.
ST.
2.2.2.

Zgodność materiałów z dokumentacj projektow
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub

Stosowane materiały
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniej cych drzew w okresie budowy drogi można stosować
następuj ce materiały:
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a)

materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
 deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp.,
 maty słomiane,
 zużyte opony samochodowe,
 drut, taśmę stalow , gwoździe,
 wodę,
b) materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według ustaleń dokumentacji
projektowej, jak:
 mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie b dź na sucho,
 mury betonowe i ew. żelbetowe,
 mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,
 pomosty zabezpieczaj ce z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami
fundamentowymi itp.,
c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
 preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
 środki impregnuj ce,
 wodę.
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora. Wymagania dotycz ce materiałów
do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać ustaleniom
dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mog odpowiadać
wymaganiom ST-00.00.00, 01.01.01, 01.02.01, 02.00.01.
Zaleca się, aby:
 elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozj ,
 beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35.
3.

SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwości korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:
a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew:
 ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, dr gi, łopaty,
 samochodu skrzyniowego do transportu,
 sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
 wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp.,
b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew:
 wg ustaleń ST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych:
 ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,
 ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.1. Transport materiałów
Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.
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Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagaj ce specjalnego
sposobu zabezpieczenia w czasie transportu, należy przewozić według ustaleń ST wymienionych w
punkcie 2.2.2.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacj projektow i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zał cznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuj :
 roboty przygotowawcze,
 roboty zabezpieczaj ce drzewo lub czynności pielęgnacyjne,
 roboty wykończeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inwestora:
 ustalić lokalizację drzewa podlegaj cego zabezpieczeniu,
 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach
zabezpieczaj cych drzewa,
 usun ć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd.
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST-00.00.00 i ST-01.02.01 w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych oraz z ustaleń ST D-02.00.01 przy występowaniu robót ziemnych.
5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostan w terenie po zakończeniu robót drogowych,
a s narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:
 w sposób uniemożliwiaj cy uszkodzenie mechaniczne drzew,
 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewn trz od obrysu
korony drzewa, przy czym wyj tkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody
Inwestora.
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewn trz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:
 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
 poruszania się sprzętu mechanicznego,
 składowania materiałów budowlanych,
 zmian poziomu gruntu.
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i
lepiszcz.
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin,
a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót s miesi ce od
października do kwietnia.
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były
wykonywane wył cznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego w skiego wykopu powinno się wykonać
osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon
takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji
roślin (patrz rys. 1).
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:
 owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będ c lekko wkopan w grunt lub
obsypan ziemi . Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w
odległości wzajemnej co 40÷60 cm,
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 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo,
 podlewanie drzewa wod w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania
robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inwestora.
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmuj cy:
 rozebranie konstrukcji zabezpieczaj cej drzewo,
 usunięcie materiałów zabezpieczaj cych,
 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
5.4. Stałe zabezpieczenie drzew
Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych
robót budowlanych, mog podlegać:
 tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie
zmieni się,
 niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół
drzewa,
 obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach
pomiędzy terenem istniej cym a projektowanym.
Decyzja, dotycz ca sposobu stałego zabezpieczenia każdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej
wokół określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepełnych
danych można przyjmować następuj ce rozwi zania, po akceptacji ich przez Inwestora:
 przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochraniaj cy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz
skalny, otoczaki b dź kamienie,
 przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporow o kształcie
okr głym lub prostok tnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z
otworami (patrz rys.2b). Wykonanie ścianki powinno odpowiadać wymaganiom ST-03.04.00,
 przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, można wymodelować nieckę o
łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwol ,
obsypuj c drzewo lekk ziemi (patrz rys. 3),
 przy podwyższeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew można obsypać ziemi ponad pierwotny
poziom terenu,
 przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew można obsypać ziemi , lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzaj cych warstw żwirowych i urz dzeń (patrz rys. 4), które
można wykonać stosuj c się do zaleceń ST-07.04.02,
 przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki zabezpieczaj ce
pień przed zasypaniem z urz dzeniami napowietrzaj cymi (patrz rys. 5), przy korzystaniu z
zaleceń ST-03.04.02 (mury oporowe).
W warunkach miejskich studzienkę można przykryć krat .
5.5. Piel gnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom
pielęgnacyjnym.
Należy wykonać następuj ce zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
 zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
 wykonać cięcia sanitarne korzeni pod k tem prostym, dokonuj c cięcia tam, gdzie zaczyna się
korzeń zdrowy (żywy),
 zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnuj cym,
 posypać gleb na bież co zabezpieczone korzenie,
 zast pić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow ziemię
gleb bardziej zasobn ,
b) przy uszkodzeniu gałęzi:
 wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo,
 zabezpieczyć natychmiast powstał ranę po usunięciu żywej gałęzi:
 o średnicy do 10 cm, zasmarowuj c w całości preparatem o działaniu powierzchniowym,
 o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczaj c dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z
których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2
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c)

cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostał część rany wewn trz pierścienia –
środkiem impregnuj cym,
przy ubytkach powierzchniowych:
 wygładzić i uformować powierzchnię rany,
 uformować krawędź rany (ubytku),
 zabezpieczyć cał powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez
zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, LakBalsam lub Funaben.

5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacj projektow i ST. Do robót
wykończeniowych należ prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków
terenowych, takie jak:
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inwestora,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.2.1.

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycz sprawdzenia:
 obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
 zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4,
 ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót
zabezpieczaj cych.
6.2.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew
W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy:
 badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacj projektow , ST lub
wymaganiami odpowiednich ST wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,
 sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót.
6.2.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych
Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaj na sprawdzeniu, w
nawi zaniu do ustaleń pktu 5.6:
 prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi),
 poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran),
 zabezpieczeń gleb uszkodzonych korzeni,
 stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich ST,
wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych
korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

a)

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
roboty przygotowawcze, pomiarowe,
pozyskanie miejsca składowania materiałów,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu,
 uporz dkowanie terenu robót.





9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót określonych niniejsz ST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzysz ce, które s niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Brak
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ZAŁ CZNIKI:
ZAŁ CZNIK 1 - ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie po zakończeniu robót
drogowych i jest narażone na uszkodzenia zwi zane z robotami drogowymi, wykonuje się przede
wszystkim:
 na obszarze pasa robót drogowych, poza jezdni , gdy nie zajd zmiany poziomu gruntu,
 na terenie zaplecza budowy drogi,
 w pobliżu dróg tymczasowych, zwi zanych z dojazdem do placu budowy.
Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożon brył korzeniow , zaleca się wydzielić strefę
bezpieczeństwa o minimalnych wymiarach 4 × 4 m, wygrodzon płotem z desek lub żerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na słupkach, wbitych w narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się
drutem lub taśm stalow , opasuj c całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie jego
wysokości, zaleca się umieścić pomalowan deskę, zwracaj c uwagę na wykonane zabezpieczenie. Na
rysunku 6 przedstawiono przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacj urz dzeń
i materiałów placu budowy.
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i
lepiszcz, jako materiałów powoduj cych duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych dla gleb w
przypadku awarii, np. wycieku.
Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mog być zabezpieczane w sposób
bezpośrednio chroni cy pień.
ZAŁ CZNIK 2 - ZASADY STAŁEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY (wg
N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
Pozostawienie istniej cych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno być
najszerzej stosowan praktyk projektow i wykonawcz .
Najczęściej drzewa pozostawia się na zewnętrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa
wywłaszczenia), na obszarze przyszłych miejsc obsługi podróżnych, parkingów, miejsc wypoczynku i w
pasach dziel cych dróg dwujezdniowych, pod warunkiem, że w zasadzie:
 teren projektowany będzie obniżony lub podwyższony w stosunku do terenu istniej cego, w
sposób pozwalaj cy na zastosowanie rozwi zań technicznych, umożliwiaj cych pozostawienie
drzewa na stałe w terenie,
 drzewo nie ograniczy widoczności poziomej i pionowej na drodze,
 system korzeniowy drzewa nie będzie zagrażał niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.
Drzewa, które przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robót ziemnych mog być
poddane niekorzystnym oddziaływaniom, np.:
 w wykopach mog nast pić podcięcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryły
korzeniowej,
 w nasypach, zasypanie dolnej części drzewa może spowodować gnicie pnia oraz utrudnienie
dostępu powietrza i wody do korzeni.
Decyzja o pozostawieniu drzewa zależy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu w
zależności od wysokości nasypu, gatunku drzewa, głębokości bryły korzeniowej i warunków
nawodnienia. Drzewa z głębokim systemem korzeniowym, takie jak d b, s bardziej odporne na
zasypanie dolnej części pnia niż drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak wi zy,
topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wpływa również na możliwość pogorszenia stanu drzewa. Ciężka
gleba gliniasta może pogarszać stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast
grunty piaszczyste s mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka żwirem lub kruszywem
kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyż umożliwia łatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a
ułożenie warstwy 5÷10 cm żwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w tę warstwę.
Również obniżenie terenu o 10÷15 cm wokół drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie się do
nowych warunków.
Przy głębszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane s specjalne konstrukcje chroni ce drzewo, zwykle
w postaci studni szczelnie chroni cych ucieczkę wody lub muru kamiennego układanego na sucho. Przy
nasypach z gruntu zwięzłego wokół drzewa z rozwinięt brył korzeniow , wykonuje się wokół pnia
okr gł studnię na wysokość nasypu. Odległość od ściany studni do pnia średnicy 8-10 cm powinno
wynosić co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkałych wnętrze studni pozostawia się puste, a wierzch
studni przykrywa się metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkałymi, studnię wypełnia się piaskiem i
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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ew. węglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu układa się warstwę
10÷12 cm żwiru lub
kruszywa, tak aby warstwa ta zrównana była z poziomem otaczaj cego gruntu. W zależności od potrzeb
można zastosować odwodnienie studni s czkami żwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.
Pojedyncze cenne drzewa można zabezpieczyć przy większej różnicy obniżonego terenu, np. przy
wysokości 1 ÷ 1,2 m usypać ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1. Jeśli teren zostanie obniżony na
głębokość większ od 1 m, wokół drzewa wykonuje się ściankę oporow o kształcie okr głym lub
prostok tnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych ściankę
wokół drzewa można wykorzystać jako ławkę, odpowiednio j dostosowuj c do odpoczynku podróżnych
(rys. 2c).
ZAŁ CZNIK 3 - RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew

a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok
przed właściwym wykopem

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów (wg N.P. Ornatski: Drogi
i ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniaj cy korzenie drzewa
b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego na skarpie
c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych przez wykonanie ławki na jej górnej
powierzchni
Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowuj ca drzewo do otaczaj cego terenu podwyższonego o
0,2 ÷ 0,4 m

Rys. 4. Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2 ÷ 0,5 m ze specjalnymi napowietrzaj cymi warstwami
żwirowymi

Rys. 5. Studzienka zabezpieczaj ca pień drzewa przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m (wg [10])

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Objaśnienia:
A – szyb napowietrzaj cy z ażurowym
przykryciem,
B – nowy poziom terenu,
C – żwir,
D – perforowane rurki drenarskie,
E – kr g betonowy,
F – dawny poziom terenu,
G – metalowa krata, H – ławka

Rys. 6. Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brył korzeniow na placu składowym
(Oprócz
wygrodzenia
drzewa płotem z desek lub
żerdzi pokazano z lewej
sposób
składowania
materiału, a z prawej
lokalizację
baraku
budowy)
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z tyczeniem trasy cieku, rowów, przepustów, osi budowli, rurociągów oraz
dróg i odtworzenie punktów wysokościowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. Dział
robót 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu średniej grubości 15 cm wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.
3.1.

SPRZ T
Sprz t do zdj cia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
 spycharki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.

4.
4.1.

TRANSPORT
Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu. Przewiduje się wykorzystanie zdjętego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejących i
nowo projektowanych powierzchni zewnętrznych wałów i międzywala.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zdj cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
wyrównywaniu i plantowaniu wałów i terenu międzywala. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus należy zdejmować
mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w
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dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy
humusu powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Założono średnią grubość zdjęcia warstwy humusu w
wysokości 15 cm.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola usuni cia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z
powierzchni pasa robót ziemnych.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m² wykonania robót obejmuje:
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 01.02.03

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01.04.01
WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Kraków, listopad 2012 r.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 01.04.01

Strona 1

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST-01.04.01
WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. WST P..............................................................................................................................................3
2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................3
3. SPRZ T ............................................................................................................................................3
4. TRANSPORT....................................................................................................................................4
5. WYKONANIE ROBÓT....................................................................................................................4
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT ....................................................................................................5
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................5
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................................5
9. PODSTAWA PŁATNO CI ..............................................................................................................5
10. PRZEPISY ZWI ZANE ................................................................................................................5

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 01.04.01

Strona 2

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. Dział robót 45,
grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wyburzeniem obiektów budowlanych, to jest:
 budowli inżynierskich (stopni, progów, mostów, kładek, zbiorników, ścian oporowych,
przepustów, ubezpieczeń brzegowych itp.),
 budynków,
 obiektów małej architektury.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w Ustawie z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz.
1007).
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
 spycharki,
 ładowarki,
 dźwigi,
 młoty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń i prac strzałowych.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu
zależy od odległości i warunków lokalnych.
5.
5.1.

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

5.2.

Czynno ci wst pne

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujące się w zakresie robót regulacyjnych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane,
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3.

Roboty rozbiórkowe

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej
obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej
dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inwestora.
Jeżeli jest możliwe oraz dopuszczone przez Inwestora spalenie nieprzydatnych elementów
uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzać z zachowaniem
wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inwestora, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inwestora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one
układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.
Elementy i materiały, które zgodnie z dokumentacją projektową stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi
w SST - 02.03.02 „Roboty ziemne – Zasypy obiektów budowlanych”.
Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego systemu
regulacyjnego (stopnie, progi, jazy), użytkowego (młyny, ujęcia wód, elektrownie) lub układu
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komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego oprowadzenia wód budowlanych lub objazdu.
5.4.

Usuni cie kamieni i bloków skalnych

Duże kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robót ziemnych w
obrębie wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lub bloków skalnych
przekracza 1/3 wysokości nasypu.
Jeżeli wielkość kamieni lub bloków skalnych uniemożliwia ich usunięcie bez wcześniejszego
podzielenia na mniejsze części, a przewidziano w tym celu użycie materiałów wybuchowych,
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty strzelnicze były prowadzone przez personel posiadający
wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych odpowiednimi przepisami
oraz przy spełnieniu ustaleń zawartych w rozdziale ST - 02.01.01 „Roboty ziemne – Wykopy w gruntach
nieskalistych”.
Doły (wykopy) po usuniętych kamieniach i blokach skalnych powinny być zabezpieczone lub
wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków
i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub
obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST - 02.03.02 „Roboty
ziemne – Zasypy obiektów”.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych,
usuniętych kamieni i/lub bloków skalnych.
8.

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

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robót obejmuje:
 rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
 odwiezienie materiału z rozbiórki,
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
 ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
 usunięcie kamieni i bloków skalnych,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzenia. Dział robót
45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbieraniem obiektów budowlanych i zamontowanych w nich urządzeniach, to jest:
 budowli inżynierskich (stopni, progów, mostów, kładek, zbiorników, ścian oporowych,
przepustów, ubezpieczeń brzegowych itp.),
 wyposażenia budowli inżynierskich (zasuw, prowadnic, wyciągów, klap, itp.),
 budynków,
 obiektów małej architektury.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów

Do
stosować:






wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych i ich wyposażenia należy
narzędzia ręczne,
młoty pneumatyczne,
ładowarki,
dźwigi,
wyciągi.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu
zależy od odległości i warunków lokalnych.
5.
5.1.

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

5.2.

Czynno ci wst pne

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujące się w zakresie robót regulacyjnych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane,
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3.

Roboty rozbiórkowe

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej
obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej
dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inwestora.
Elementy i materiały, które zgodnie z dokumentacją projektową stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi
w SST - 02.03.02 „Roboty ziemne – Zasypy obiektów budowlanych”.
Jeżeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego systemu
regulacyjnego (stopnie, progi, jazy), użytkowego (młyny, ujęcia wód, elektrownie) lub układu
komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego oprowadzenia wód budowlanych lub objazdu.
5.4.

Usuni cie kamieni i bloków skalnych

Duże kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robót ziemnych w
obrębie wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lub bloków skalnych
przekracza 1/3 wysokości nasypu.
Jeżeli wielkość kamieni lub bloków skalnych uniemożliwia ich usunięcie bez wcześniejszego
podzielenia na mniejsze części, a przewidziano w tym celu użycie materiałów wybuchowych,
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty strzelnicze były prowadzone przez personel posiadający
wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych odpowiednimi przepisami
oraz przy spełnieniu ustaleń zawartych w rozdziale ST - 02.01.01 „Roboty ziemne – Wykopy w gruntach
nieskalistych”.
Doły (wykopy) po usuniętych kamieniach i blokach skalnych powinny być zabezpieczone lub
wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3.
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5.5.

Usuni cie zb dnych lub niezdatnych do użytku urz dzeń wyposażenia obiektów
budowlanych

Wszystkie urządzenia wyposażenia obiektów budowlanych przewidziane do demontażu lub
usunięcia, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inwestora. Otwory powstałe po zdemontowanych urządzeniach należy zaślepić w sposób przewidziany w
dokumentacji projektowej.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków
i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania, lub usuniętych urządzeń.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub
obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST - 02.03.02 „Roboty
ziemne – Zasypy obiektów”.
Roboty betonowe, związane z ewentualnym wypełnianiem pozostawionych otworów po
demontażu urządzeń wyposażenia budowli, powinny spełniać odpowiednie wymagania określone w ST04.01,02 „Betonowe konstrukcje hydrotechniczne”.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych,
usuniętych kamieni i/lub bloków skalnych, lub t (tona) dla urządzeń wyposażenia obiektów budowlanych.
8.

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

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robót obejmuje:
 rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
 odwiezienie materiału z rozbiórki,
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
 ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
 usunięcie kamieni i bloków skalnych,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
Cena 1 t rozebranych urządzeń obejmuje:
 demontaż urządzenia,
 odwiezienie urządzenia z miejsca demontażu,
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
 ewentualne zabetonowanie otworów po usuniętych urządzeniach,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. Dział robót: 45,
grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką:
 warstw nawierzchni,
 krawężników, obrzeży i oporników,
 ścieków,
 chodników,
 ogrodzeń,
 barier i poręczy,
 znaków drogowych,
 przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub
rur stalowych w postaci:
 rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
 rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm),
usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm)
układa się pomosty z desek,
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 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm
i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,
 rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i
kratownice.
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej
przez Inwestora,
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],
 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inwestora,
 kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inwestora.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
 spycharki,
 ładowarki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 frezarki nawierzchni,
 koparki.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, lub
wskazanych przez Inwestora.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,
Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony
przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez
Inwestora.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy
spełnić warunki „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:
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 odkopania przepustu,
 ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,
 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew.
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych)
z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich
wykorzystania,
 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone lub wskazane przez Inwestora.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST - 02.00.00 „Roboty
ziemne”.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m
(metr),
 dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
 dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).
8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.












































Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
odsłonięcie ścieku,
ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
demontaż elementów ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w
stosy na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
demontaż elementów bariery lub poręczy,
odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
odkopanie i wydobycie słupków,
zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
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 uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
 odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
 ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
 rozebranie elementów przepustu,
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12
[9],
 uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie wystepują.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg
podrzędnych. Dział robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem dróg technologicznych i
placów przy regulacji, budowy lub modernizacji cieków i obiektów tam usytuowanych i obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- ułożenie podsypki,
- roboty nawierzchniowe,
- rozebranie dróg i placów tymczasowych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotycz ce robót

1.5.1.

2.
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wymagania szczegółowe
Trasa drogi tymczasowej winna być zaakceptowana przez Inwestora.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Materiały do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt elbetowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt
żelbetowych są:
- grunty do wykonania robót ziemnych w nasypach,
- pospółka do wykonania podsypki,
- prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe,
- humus i nasiona traw.
2.2.1. Grunty
Zgodnie z Dokumentacją Projektową do budowy nasypów dróg tymczasowych zostaną użyte
grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi.
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Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania jedynie gruntów przydatnych do budowy
nasypów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i spełniających wymagania zawarte w normie BN72/8932-01.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-02.03.01
„Wykonanie nasypów”.
2.2.2. Pospółka
Pospółka użyta na warstwę podsypki, o grubości warstwy 10 cm, powinna stanowić grunt sypki
o parametrach zgodnych z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis
gruntów.
2.2.3. Prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe
Nawierzchnię dróg tymczasowych należy wykonywać z płyt drogowych żelbetowych pełnych o
gwarantowanej jakości, spełniających wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobór typu prefabrykatu w
dostosowaniu do przewidywanego przez Wykonawcę dopuszczalnego obciążenia.
2.2.4. Humus i nasiona traw
Do uporządkowania terenu po demontażu drogi będzie użyty humus uzyskany z pasa
drogowego. Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości,
spełniającej wymagania normy PN-78/R-65023.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt elbetowych
Do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt żelbetowych należy stosować sprzęt:
- spycharki,
- równiarki,
- koparki,
- walce wibracyjne gładkie,
- dźwigi.

4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Transport materiałów stosowanych do wykonania dróg tymczasowych o nawierzchni z płyt
żelbetowych powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w sposób dostosowany do
wymagań przepisów ruchu drogowego, zapewniający bezpieczeństwo ładunku.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Zakres wykonania robót

5.2.1.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać:
- prace pomiarowe, zgodnie z ST-01.01.01,
- ewentualne usunięcie drzew i krzaków zgodnie z ST-01.02.01,
- zdjęcie humusu zgodnie z ST-01.02.02.
Wykonanie tych robót wg jednostek obmiarowych ww specyfikacji.
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Trasa drogi tymczasowej winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inwestora.
5.2.2. Roboty ziemne
Wykonanie robót ziemnych w wykopach powinno odpowiadać wymaganiom ST-02.01.01.
Wykonanie robót ziemnych w nasypach powinno odpowiadać wymaganiom ST-02.03.01.
5.2.3. Koryto
Koryto o głębokości 15 cm zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-02.01.01.
5.2.4. Podsypka
Podsypkę grubości 15 cm układać zgodnie z warunkami ST-02.03.01 na zagęszczonym i
odwodnionym podłożu.
5.2.5. Nawierzchnia
Nawierzchnię dróg tymczasowych układać z materiałów wg pkt. 2.2.5 nin. specyfikacji, płyty
uszkodzone, pęknięte, z odkrytym zbrojeniem nie mogą być stosowane i w przypadku ich ułożenia
Wykonawca wymieni je na własny koszt.
Dobór płyt w dostosowaniu do przewidywanych obciążeń przeprowadzi Wykonawca w
uzgodnieniu z Inwestorem, maksymalne spadki podłużne winny być < 10%.
5.2.6.

Odwodnienie
Przy konfiguracji terenu wykluczającej naturalne odwodnienie drogi należy wykonać rowy
odwadniające o szerokości dna 0.5 m, nachyleniu skarp 1:1.5, minimalnym spadku podłużnym I  0.5‰
z odprowadzeniem do naturalnych odbiorników.
5.2.7. Rozbiórka drogi tymczasowej
W ramach rozbiórki należy wykonać:
- demontaż płyt drogowych z odwozem na składowisko materiałów Wykonawcy
zaakceptowane przez Inwestora,
- zasypanie rowów odwadniających,
- rozścielenie uprzednio zdjętego humusu,
- obsiew powierzchni mieszanką traw,
- uporządkowanie terenu.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola materiałów

Przed wykonaniem robót należy sprawdzić czy materiały przeznaczone do budowy dróg
tymczasowych odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 2.2.1.  2.2.5 niniejszej ST.
6.3.

Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania robót

6.3.1.

Roboty ziemne
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową
na podstawie oględzin i pomiarów oraz z wymaganiami podanymi w nin. ST pkt 5.2.2.
6.3.2. Podsypka i nawierzchnia
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie:
grubości warstw, szerokości, oraz zgodności z wymaganiami w pkt 5.2.4. i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
6.3.3. Odwodnienie
Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów poprzecznych rowów oraz na pomiarach spadków
podłużnych i ocenie możliwości odprowadzenia wód do odbiornika.
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6.4.

Pomiary cech geometrycznych

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech
geometrycznych niż to podano poniżej:
- szerokość,  10 cm,
- równość podłużna, 20 mm,
- pochylenie poprzeczne,  1,5%,
- grubość podsypki,  5,0 cm,
- grubość nawierzchni,  1,0 cm.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) drogi tymczasowej, koryta drogowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

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

8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty ziemne,
- wykonanie podsypki.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m² (metra kwadratowego) drogi tymczasowej obejmuje:
- przygotowanie terenu,
- wykonanie robót ziemnych,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie odwodnienia,
- pomiary i badania,
- rozbiórkę drogi,
- uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
-

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów,
Grunty budowlane, badania polowe,
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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-

Projekt normy
i badania,
BN-80/6775-03/01
PN-78/R-65023

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Materiał siewny.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. Źział robót 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
regulacji, budowy lub modernizacji cieków i obiektów tam usytuowanych i obejmująŚ
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) budowę nasypów,
d) wykonywanie zasypów,
e) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczno ci i odwodnienia.
Korpus wału – nasyp, który jest ograniczona koroną i skarpami wału.
Wysoko ć nasypu lub gł boko ć wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ć jest mniejsza niż 1 m.
Nasyp redni - nasyp, którego wysoko ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko ć przekracza 3 m.
Wykop płytki - wykop, którego głęboko ć jest mniejsza niż 1 m.
Wykop redni - wykop, którego głęboko ć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gł boki - wykop, którego głęboko ć przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej no no ci, charakteryzujący się
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego
próbki nie wykazują zmian objęto ci ani nie rozpadają się pod działaniem wody
destylowanejś mają wytrzymało ć na ciskanie Rc ponad 0,2 MPaś wymaga użycia
rodków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie pasa robót.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania ostatecznego poziomu wykopu,
położone w obrębie pasa robót.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z realizacją robót.
Wskaźnik zag szczenia gruntu - wielko ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
okre lona wg wzoruŚ
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Is 

gdzieŚ

d
 ds

d

- gęsto ć objęto ciowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęsto ć objęto ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnisto ci - wielko ć charakteryzująca zagęszczalno ć gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoruŚ
d
U  60
d 10
gdzieŚ
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielko ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
okre lona wg wzoruŚ
E
I0  2
E1
gdzieŚ
ź1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205Ś1998 [4],
ź2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205Ś1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie wodnym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między
innymi dużą wytrzymało cią oraz wodoprzepuszczalno cią, zgodny z PNISO10318Ś1993 [5], PN-źN-963Ś1999 [6].
Geosyntetyki obejmująŚ geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBŹiM [13].
1.4.20. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatno ci do budowy nasypów i zasypów budowli podano w
ST - 02.03.01 „Roboty ziemne – Nasypy” i ST - 02.03.02 „Roboty ziemne – Zasypy budowli” pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objęto ci robót ziemnych i za
zezwoleniem Inwestora.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objęto ci
robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
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zobowiązany do dostarczenia równoważnej objęto ci gruntów przydatnych ze ródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inwestora.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypów budowli, okre lone w ST 02.03.01 „Roboty ziemne – Nasypy” i ST - 02.03.02 „Roboty ziemne – Zasypy budowli” pkt 2.4,
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do
obowiązków Zamawiającego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inwestor może nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno ć wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotno ci.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw
ciągło ci z dobrą przyczepno cią do gruntu. Wła ciwo ci stosowanych geosyntetyków powinny być
zgodne z PN-źN-963Ś1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę
techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowo ci wg PN-S-02205Ś1998 [4]

L.p.
1

2
3
4

Wyszczególnienie
wła ciwo ci

Jednostki

Rodzaj gruntu

Zawarto ć cząstek
 0,075 mm
 0,020 mm
Kapilarno ć bierna Hkb
Wska nik piaskowy w/p









nie wysadzinowe
rumosz niegliniasty,
żwir,
pospółka,
piasek gruby,
piasek redni,
piasek drobny,
żużel nierozpadowy.

%
m

 15
3
 1,0
 35








Grupy gruntów
wątpliwe
piasek pylasty,
zwietrzelina
gliniasta,
rumosz gliniasty,
żwir gliniasty,
pospółka gliniasta,
skała płonna.












od 15 do 30
od 3 do 10
 1,0
od 25 do 35

wysadzinowe
mało wysadzinoweŚ
glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła,
ił, ił piaszczysty, ił
pylasty,
bardzo wysadzinoweŚ
piasek gliniasty,
pył, pył piaszczysty,
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta,
ił warwowy.
 30
 10
 1,0
 25

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo cią
korzystania z następującego sprzętu doŚ
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta mociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprz t do przenoszenia i układania geosyntetyków
Źo przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego
sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować
uszkodzenie układanego materiału.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objęto ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu.
Wydajno ć rodków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajno ci sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległo ci nie
zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inwestora.
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na wiatło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładno ć wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać  5 cm.
Szeroko ć górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej
niż  10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyra nych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego warto ci
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
15 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
nierówno ci, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równo ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równo ci skarp, powinny być okre lone w dokumentacji projektowej i ST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać,
roboty które zapewnią przepływ wód płynących, lub poza korytem cieku, urządzenia odprowadzające
wody gruntowe i opadowe poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatno ć, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynno ci, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód, dla robót poza ciekami i zbiornikami, musi być poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami i zarządcami tych odbiorników.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny
wpływ kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
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ródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szeroko ć dna i
głęboko ć rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Źokładno ć
wykonania skarp rowów powinna być zgodna z okre loną dla skarp wykopów w ST - 02.01.01 – „Roboty
ziemne – Wykopy w gruntach nieskalistych (kat. I-IV)”.
5.6. Układanie geosyntetyków
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli
dokumentacja projektowa i ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków
należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inwestorem, przykryć to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na długo ci i szeroko ci większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez
ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy.
Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na
całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach
(garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpo rednio na ułożonych
geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym, lub układać na nich narzut kamienny (kosze
siatkowo-kamienne) niezwłocznie po ich ułożeniu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 wła ciwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 wła ciwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodzące w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w pkcie 6 ST 02.01.01, - 02.01.02 oraz - 02.03.01 i - 02.03.02 – „Roboty ziemne – Wykopy w gruntach nieskalistych
(kat. I-IV), Wykopy w gruntach skalistych (kat. V i wyżej), Nasypy, Zasypy obiektów”.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz stotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

L.p.

Badana cecha

1
2
3
4
5
6
7

Pomiar szeroko ci korpusu ziemnego
Pomiar szeroko ci dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu
lub dna rowu
Badanie zagęszczenia gruntu

8

10 cm.

Minimalna częstotliwo ć badań i pomiarów
Pomiar ta mą, szablonem, łatą o długo ci 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach
głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o
R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwo ci
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych
Wska nik zagęszczenia okre lać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie
rzadziej niż w trzech punktach na 1.000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko ć korpusu ziemnego
Szeroko ć korpusu ziemnego nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż 
6.3.3. Szeroko ć dna rowów
Szeroko ć dna rowów nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż  5 cm.
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6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż

 5 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% warto ci
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równo ć korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
5 cm.
6.3.7. Równo ć skarp
Nierówno ci skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  15 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysoko ciowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż  5 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu
Wska nik zagęszczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym w projekcie dla odpowiedniej kategorii obiektu. W przypadku gruntów dla których nie można
okre lić wska nika zagęszczenia należy okre lić wska nik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S02205Ś1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
Inwestorowi wiadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wła ciwo ci w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub
wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Je li materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na wła ciwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne budowli i ustali zakres i wielko ć potrąceń za obniżoną jako ć.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

Zakres czynno ci objętych ceną jednostkową podano w ST - 02.01.01, - 02.01.02 oraz - 02.03.01
i - 02.03.02 – „Roboty ziemne – Wykopy w gruntach nieskalistych (kat. I-IV), Wykopy w gruntach
skalistych (kat. V i wyżej), Nasypy, Zasypy obiektów”, pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-02480Ś1986

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04481Ś1988
PN-B-04493Ś1960
PN-S-02205Ś1998
PN-ISO10318Ś1993
PN-źN-963Ś1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

9. BN-77/8931-12
10. 12BN-76/8950-03
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-60/B-04493
PN-80/C-04532
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-04452
PN-S-06102

17. PN-S-02205Ś1998
18. PN-B-12095Ś1997
19. PN-źN 19971Ś2008
20. PN-źN 19972Ś2009
21 PN-B-06050Ś1999

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Źrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Źrogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Źrogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wska nika zagęszczenia gruntu
Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowato ci
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Oznaczanie gęsto ci nasypowej
Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Geotechnika. Badania polowe
Źrogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Źrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze
źurokod 7Ś Projektowanie geotechniczne. Czę ć 1Ś Zasady ogólne
źurokod 7Ś Projektowanie geotechniczne. Czę ć 2Ś Rozpoznanie i
badanie podłoża gruntowego
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty


Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru, MO ZNiL, Warszawa 1994.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych (kategoria gruntu I-IV).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział
robót 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykopy w terenie przebiegu trasy cieków,
wałów, dróg, obiektów inżynierskich oraz umocnień brzegowych i obejmują wykonanie wykopów w
gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
1.4.

Okre lenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST-02.00.01 pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-02.00.01 pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż materiał ziemny wbudowany w korpus nasypu, a zarazem
tworzący skarpy brzegów cieku powinien być zagęszczony tak, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is ≥
0,95. Przy określeniu ilości gruntu należy uwzględnić współczynnik komprymacji gruntu, który
określono na poziomie 1,10 dla gruntu gliniastego.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
konstrukcji budowli. Podłoże torfowe lub namuły nie spełniające warunków nośności dla bezpośredniego
posadowienia na nim budowli, należy usunąć.
3.

SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-02.00.01 pkt 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-02.00.01 pkt 4.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-02.00.01 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inwestora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inwestor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Nachylenia skarp oraz, rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą
stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie.
Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym
zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości
0,3÷0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością, niekiedy nawet ręcznie i
pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących,
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę tę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do
robót fundamentowych lub sypania nasypu wału.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie
wykopu należy zagęścić.
5.2.

Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), lub stopnia zagęszczenia (ID)
podanych w poniższej tablicy.
Wymagane zagęszczenie
Zawartość frakcji > 2
Rodzaj gruntu
Korpusy zapór Korpusy wałów nowych
mm w %
ziemnych
I, II klasa
III, IV klasa
Grunty spoiste

0-10

ISw ≥ 0,95

ISw ≥ 0,95

10-50

ISw ≥ 0,92

ISw ≥ 0,92

piaski drobne

IDw ≥ 0,75

ISw ≥ 0,92

IDw ≥ 0,70
IDw ≥ 0,70
IDw ≥ 0,55
Grunty niespoiste piaski średnie
piaski grube i grunty
IDw ≥ 0,65
IDw ≥ 0,65
gruboziarniste
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed rozpoczęciem układania konstrukcji budowli należy je dogęścić do wartości IS,
podanych w powyższej tablicy.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania środki, o ile nie są określone w projekcie, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
Nowy korpus wałów powinien być wykonywany warstwami zgodnie z „wytycznymi”, o
grubości 20 cm, i zagęszczany walcem wibracyjnym okołowanym.
Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych,
sypane warstwy winny mieć nachylenie do 10% w kierunku podłużnym i do 5% w kierunku
poprzecznym.
Zaleca się aby wilgotność gruntu wbudowanego i równomiernie rozłożonego w warstwie
przygotowanej do zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej określonej wg metody
Proctora.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej, należy go nawilżyć przez
polewanie wodą, na odkładzie lub przy urabianiu w złożu.
5.3.

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni wykopu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01 pkt 6.

6.2.

Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
W czasie wykonywania prac, zgodnie z „wytycznymi”, prowadzona powinna być bieżąca
kontrola zagęszczania nasypu według zasady 1 próbka na 2500 m² zagęszczonej warstwy.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
 rozplantowanie urobku na odkładzie,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt 10.
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1.

WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową warstwy filtracyjnej.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu. Dział
robót 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstw filtracyjnych, służących do przepuszczenia wody, przez materiał
kamienny z których są zbudowane.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Warstwa filtracyjna – część nasypu (zasypu), wykonana z materiału kamiennego, która
przepuszcza (filtruje) wodę przez puste przestrzenie, spełniając funkcję przepustu (drenu).
Warstwa ochronna – warstwa z geowłókniny lub innego materiału, zabezpieczająca warstwę
filtracyjną przed wnikaniem drobnych cząstek, które mogłyby zamulać kamienną warstwę
filtracyjną.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1.

Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
z aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Materiały kamienne
Do wykonania warstw filtracyjnych można stosować materiały kamienne ze skał
mrozoodpornych i nie nasiąkliwych wodą, jak:
 kamienie (okrągłe, łamane lub płytowe) zbliżonej wielkości, o zalecanych wymiarach 0,2 ÷
0,5 m,
 kruszywa łamane o jednorodnym uziarnieniu od 4 do 63 mm,
 piasek lub żwir o jednorodnym uziarnieniu (na warstwę wlotową i wylotową).
Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie
wymiarów lub składu ziarnowego i zanieczyszczeń, pozostałe cechy fizykochemiczne mogą odpowiadać
wymaganiom odpowiednich norm, po zaakceptowaniu ich przez Inwestora.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Składowanie materiałów kamiennych powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i
odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami.
2.2.3. Geowłóknina
Rodzaj i właściwości geowłókniny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej i ST-02.02.03 [4].
2.2.4. Grunty na nasyp ziemny
Grunty na nasyp ziemny powinny odpowiadać wymaganiom ST-02.00.00 [3].
2.2.5. Inne materiały
Inne materiały zastępcze i uzupełniające jak np. płotki wiklinowe, faszyna, mech, torf, darnina,
słoma, trzcina powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub
wnioskowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora.
3.

SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 do układania geowłókniny
układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geowłókniny ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,
 do wykonania robót ziemnych
koparki, ładowarki, walce, płyty wibracyjne itp., odpowiadające wymaganiom ST-02.00.00 [3].
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:
 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
 zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
 niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókninę.
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami ST-02.00.00 [3].
Inne materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, uszkodzeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
a) roboty przygotowawcze,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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b)
c)
d)

wykonanie warstwy filtracyjnej,
wykonanie nasypu ziemnego,
roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań
Inwestra:
 ustalić lokalizację terenu robót,
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
 trwale oznaczyć w terenie miejsce budowy nasypu filtracyjnego za pomocą kołków
osiowych i krawędziowych oraz kołków świadków.
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych.
5.4. Wykonanie warstw filtracyjnych i nasypu ziemnego
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to budowa warstw filtracyjnych
obejmuje następujące czynności:
 ułożenie poduszki z kruszywa (np. z piasku, żwiru, otoczaków, odłamków skalnych) o
kształcie trapezowym, w kierunku podłużnym i poprzecznym grubości np. 20 ÷ 30 cm,
usypanej bezpośrednio na naturalnej powierzchni roślinnej (np. na mchu) w podłożu,
 zabezpieczenie poduszki izolacją z geowłókniny, którą wydłuża się na wlot i wylot nasypu,
z tym, że wstęgi geowłókniny układa się w poprzek osi podłużnej budowli z zakładkami 10
÷ 15 cm na sąsiednich wstęgach, rozpoczynając układanie od wylotu warstwy filtracyjnej,
 zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z materiału kamiennego wg pktu 2, narzuconego
metodą swobodną (w przypadku kamienia okrągłego, łamanego lub kruszywa) względnie
ułożonego warstwami poziomymi w rzędach z utworzeniem przestrzeni do przepływu wody
w przypadku kamienia płytowego. Przy wznoszeniu warstwy filtracyjnej ważne jest
zapewnienie jednorodności wymiarów materiału kamiennego oraz zakaz zapełniania
drobnymi frakcjami pustych przestrzeni pomiędzy kamieniami lub kruszywem,
 wykonanie warstwy ochronnej z geowłókniny na górnej powierzchni oraz bokach warstw
filtracyjnych, z tym, że zaleca się układanie wstęg geowłókniny poprzecznie do osi budowli
z zakładkami 10 ÷ 15 cm, rozpoczynając układanie od wlotu warstw filtracyjnych w
kierunku wylotu. Wstęgi włókniny układane na górnej powierzchni warstw filtracyjnych
zaleca się trwale łączyć ze sobą (np. przez spawanie lub szycie) w celu zwiększenia
stateczności korpusu ziemnego (zasypu). Końce wstęg z górnej powierzchni warstw
filtracyjnych należy opuszczać w dół po skarpie poza granice izolacji ochronnej, nie łącząc
wstęg górnych z geowłókniną izolującą poduszkę pod nasypem (zasypem). Warstwę
ochronną z geowłókniny można zastąpić warstwą odcinającą z gruntu o uziarnieniu tak
dobranym, aby d15 warstwy odcinającej (wymiar oczek sita, przez które przechodzi wagowo
15% ziaren) było mniejsze od 5 d85 gruntu (wymiar oczek sita, przez które przechodzi
wagowo 85% ziaren). Można również, pod warunkiem akceptacji Inwestora, użyć na
warstwę ochronną grubości 10 cm dostępne materiały miejscowe, jak mech, nie
rozkładający się torf, darninę, słomę, trzcinę itp., które zaleca się układać na warstwie z
kruszywa grubości do 30 cm,
 wykonanie warstwy wlotowej (wsiąkowej) z piasku lub żwiru o jednorodnym uziarnieniu,
zapewniającej przesiąkanie napływających wód powierzchniowych w warstwy filtracyjne.
Zamiast piasku i żwiru można zastosować inne rozwiązania zatrzymujące drobne cząstki,
które mogłyby zamulić warstwę kamienną, jak np. płotki wiklinowe, faszynę itp.,
 wykonanie warstwy wylotowej (wysiękowej) z piasku lub żwiru o jednorodnym uziarnieniu,
zapewniającej wypływ wód z warstw filtracyjnych na powierzchnię terenu,
 wykonanie nasypu (zasypu) ziemnego nad warstwami filtracyjnymi,
 umocnienie dna odbiornika wód od strony wlotu i wylotu, np. przez darniowanie,
brukowanie itp.,
 ew. umocnienie skarp korpusu ziemnego położonego nad warstwami filtracyjnymi na
odległość ok. 2 m przez darniowanie, brukowanie itp.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Przy wykonaniu warstw filtracyjnych można stosować się do wymagań ustalonych w
następujących specyfikacjach:
 ST-02.02.03 [4] w zakresie stosowania geowłókniny,
 ST-02.00.00 [3] przy wykonywaniu poduszki, warstw filtracyjnych, nasypu ziemnego,
warstw wlotowej i wylotowej,
 ST-06.01.01 [5] w zakresie umocnienia dna odbiornika wód oraz skarp nasypu ziemnego.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. obsiew mieszanką traw,
nasadzenia krzewów, ew. drzew,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inwestora,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych,
 wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
1

Wyszczególnienie robót

Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne

Kontrola bieżąca

Wg pktu 5.3

1 raz

Wg dokumentacji
projektowej i pktu 5

Jw.

Wg pktu 5.4

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

6

Oczyszczenie terenu i roboty
przygotowawcze
Lokalizacja i zgodność wymiarów
nasypu filtracyjnego z dokumentacją
projektową
Wykonanie poduszki z kruszywa oraz
izolacji z geowłókniny
Zbudowanie korpusu nasypu
filtracyjnego z warstwą ochronną
Wykonanie warstwy wlotowej i
wylotowej
Wykonanie nasypu ziemnego

7

Umocnienie dna potoku

Jw.

Jw.

8

Umocnienie skarp korpusu ziemnego

Jw.

Jw.

9

Wykonanie robót wykończeniowych

Jw.

Wg pktu 5.5

2
3
4
5
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka warstwy filtracyjnj wykonanego zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie poduszki z kruszywa wraz z izolacją,
 wzniesienie warstw filtracyjnych z warstwą ochronną.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] oraz niniejszej ST.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstw filtracyjnych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie kompletnych warstw filtracyjnych, obejmujące poduszkę z kruszywa, izolację,
poszczególne warstwy filtracyjne, warstwę ochronną, warstwę wlotową i wylotową, nasyp
ziemny, umocnienia dna potoku i skarp oraz roboty pomocnicze, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.
5.

ST-00.00.00
ST-01.00.00
ST-02.00.00
ST-02.02.03c
ST-06.05.01

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Geowłóknina – warstwa seperacyjna, wzmacniająca i filtracyjna
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podsypki wirowo-piaskowej pod fundamenty, kanały
rurowe, oraz przy wymianie gruntu pod konstrukcję.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podsypki z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.
Podsypki z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą lub wymianę gruntu słabono nego.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotno ci kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.

Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Wymagania dla materiałów

2.2.1.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-B-06714-15 powinna le eć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podsypki wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej. 1-2 kruszywo na podsypki zasadnicze, 1-3 kruszywo stosowane do wymiany
gruntu pod konstrukcją
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie mo e przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie mo e przekraczać 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
2.2.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania okre lone w tablicy 1.

Wyszczególnienie
wła ciwo ci

Lp.

1
2
3
4
5
6

7
8

Zawarto ć ziaren mniejszych ni
0,075 mm, % (m/m)
Zawarto ć nadziarna, % (m/m), nie
więcej ni
Zawarto ć ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej ni
Zawarto ć zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej ni
Wska nik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PNB-04481, %
cieralno ć w bębnie Los AngelesŚ
a) cieralno ć całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej ni ,
b) cieralno ć czę ciowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej ni
Nasiąkliwo ć, %(m/m), nie więcej ni
Mrozoodporno ć, ubytek masy po 25

Kruszywa
naturalne

Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa łamane

u el

Badania według

Podsypki i wymiany gruntów

zasadwymiana
nicza
od 2
od 2 do
do 10
12

zasadnicza
od 2
do 10

wymiana
od 2 do
12

zasadwymiana
nicza
od 2
od 2 do
do 10
12

PN-B-06714-15 [3]

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714-15 [3]

35

45

35

40

-

-

PN-B-06714-16 [4]

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481 [1]

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30
do 70

od 30 do
70

-

-

BN-64/8931-01 [26]

35

45

35

50

40

50

PN-B-06714-42 [12]

30
2,5
5

40
4
10

30
3
5

35
5
10

30
6
5

35
8
10

PN-B-06714-18 [6]
PN-B-06714-19 [7]
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cyklach zamra ania, %(m/m), nie
więcej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej ni
Zawarto ć związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej ni
Wska nik no no ci wno mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni Ś
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

9
10
11

2.2.3.

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102[21]

Materiał na podsypkęŚ

Na warstwę odsączającą stosuje sięŚ
 wir i mieszanki wg PN-B-11111,
 piasek wg PN-B-11113.
2.2.4. Materiał na wymianę gruntuŚ
Na warstwę odcinającą stosuje sięŚ
 piasek wg PN-B-11113,
 miał wg PN-B-11112,
 pospółka,
 wir i mieszanki,
 geowłóknina o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.2.5. Materiały do ulepszania wła ciwo ci kruszywŚ
Do ulepszania wła ciwo ci kruszyw stosuje sięŚ
 cement portlandzki wg PN-B-19701,
 wapno wg PN-B-30020,
 popioły lotne wg PN-S-96035,
 u el granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inwestora.
Rodzaj i ilo ć dodatku ulepszającego nale y przyjmować zgodnie z PN-S-06102.
2.2.6.

Woda
Nale y stosować wodę wg PN-B-32250.

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podsypki lub wymiany gruntu z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport materiałów

Kruszywa mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5.
5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podło a

Podsypki i wymiany gruntu powinny być uło ona na podło u zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podsypki. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzić wzoremŚ
d 15
d 85

5

(1)

w którymŚ
d15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podsypki lub warstwy
wymiany gruntu, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e być spełniony, nale y na podło u uło yć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne wła ciwo ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunkuŚ
d 50
O 90

 1,2

(2)

w którymŚ
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podło a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilo ci 90% (m/m)ś warto ć parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi budowli i w rzędach równoległych do osi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych ni co 10 m.
5.3.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczno ć zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na podło u. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4.

Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa grubo ci projektowanej. żrubo ć pojedynczo układanej
warstwy nie mo e przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podsypki powinna być rozło ona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych rzędnych wysoko ciowych. Je eli wymiana gruntu składa
się z więcej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
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zachowaniem wymaganych rzędnych wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy ka dej następnej warstwy
mo e nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inwestora.
Wilgotno ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci
optymalnej, okre lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno ć
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwil ona
okre loną ilo cią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa
jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszankę nale y osuszyć.
Wska nik zagęszczenia podsypki lub wymiany gruntu wg BN-77/8931-12 powinien
odpowiadać przyjętemu poziomowi wska nika no no ci podsypki wg tablicy 1, lp. 11.
5.5.

Utrzymanie podsypki lub wymiany gruntu

Podsypki po wykonaniu, a przed uło eniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Je eli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inwestora, gotową podsypkę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podsypki, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła ciwego utrzymania podsypki obcią a Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwo ć oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwo ć ora zakres badań przy budowie podsypek lub wymian gruntów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwo ć badań
Lp. Wyszczególnienie badań
1
2
3
4
6.3.2.

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno ć mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie wła ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Minimalna liczba Maksymalna
badań na dziennej powierzchnia
działce roboczej
podsypki
przypadająca na jedno
badanie (m2)

2
600
10 próbek na 10000 m2
dla ka dej partii kruszywa i
przy ka dej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y
pobierać w sposób losowy, z rozło onej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bie ąco przekazywane Inwestorowi.
6.3.3.

Wilgotno ć mieszanki

Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotno ć nale y okre lić według PN-B-06714-17 [5].

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 02.02.02

Strona 7

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
6.3.4.

Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie ka dej warstwy powinno odbywać się a do osiągnięcia wymaganego wska nika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podsypki nale y sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia nale y oprzeć na metodzie obcią eń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inwestora.
Zagęszczenie podsypki lub wymiany gruntów stabilizowanych mechanicznie nale y uznać za
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy
od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podsypki lub wymiany gruntu.
E2
E1

 2,2

6.3.5.

Wła ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich wła ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecno ci Inwestora.
6.4.

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podsypek lub wymian gruntów

6.4.1.

Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów

Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podsypek lub wymian
gruntów podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podsypki lub wymiany gruntu z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwo ć pomiarów
1
Szeroko ć
Wymiar w ka dym kierunku
2
Równo ć
w sposób ciągły planografem albo raz na
200 m² łatą
3
Rzędne wysoko ciowe
raz na 50 m²
4
Ukształtowanie osi w planie
raz na 100 m²
5
żrubo ć
Podczas budowyŚ
w 3 punktach na ka dej działce roboczej,
lecz nie rzadziej ni raz na 400 m²
Przed odbioremŚ
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz
na 2000 m²
6
No no ćŚ
co najmniej w dwóch przekrojach na
- moduł odkształcenia
ka de 500 m²
- ugięcie sprę yste
co najmniej w 20 punktach na ka de
500 m²
6.4.2.

Szeroko ć
Szeroko ć nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowanej o więcej ni +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równo ć
Nierówno ci podłu ne podsypek nale y mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nierówno ci podbudowy nie mogą przekraczaćŚ
 10 mm dla podsypki zasadniczej,
 20 mm dla wymiany gruntu.
6.4.4. Rzędne wysoko ciowe
Ró nice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi podsypki i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.
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6.4.5.
5 cm.
6.4.6.

Ukształtowanie osi podsypki i wymiany gruntów

O podsypki w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 

żrubo ć podsypki i wymiany gruntów
żrubo ć podsypki nie mo e się ró nić od grubo ci projektowanej o więcej ni Ś
- dla podsypki zasadniczej  10%,
- dla wymiany gruntu +10%, -15%.
6.4.7. No no ć
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02,
 ugięcie sprę yste wg BN-70/8931-06.
6.5.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

6.5.1.

Niewła ciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głęboko ci co najmniej 10 cm, wyrównane
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Je eli szeroko ć jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podsypkę przez
spulchnienie warstwy na szeroko ci min 2 m, doło enie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewła ciwa grubo ć
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona
naprawę podsypki. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głęboko ć, zgodnie z decyzją Inwestora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewła ciwa no no ć
Je eli no no ć wymiany gruntu będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inwestora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie no no ci
wynikło z niewła ciwego wykonania robót przez Wykonawcę.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podsypki lub wymiany gruntów z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.










Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podło a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozło enie mieszanki,
zagęszczenie rozło onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podsypki lub wymiany gruntu w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

żrunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metodą
bezpo rednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w bębnie Los
Angeles
u el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
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26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.
29.
30.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podło a przez obcią enie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wska nika zagęszczenia gruntu

10.2. 10.2. Inne dokumenty
31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1.

WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw
separacyjno-filtracyjnych i ochronnych z geowłókniny w konstrukcji nawierzchni, drenażu i robotach
ziemnych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111230-9 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i
pomiarowe. Dział robót: 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Przewiduje się zastosowanie geowłókniny TS w następujących przypadkach:
separacja warstw wykonanych z gruntów lub kruszyw o różnym uziarnieniu,
budowa placów postojowych i parkingów oraz dróg tymczasowych rolniczych i leśnych w
trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
 wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych,
 osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem
drobnoziarnistym,
 osłona geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi.



1.4. Okre lenia podstawowe
Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych
włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujący się wysoką
odpornością na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrą wodoprzepuszczalnością.
2.

MATERIAŁY

2.1. Geowłóknina
Geowłóknina stosowana w robotach ziemnych, służąca wzmocnieniu podłoża nawierzchni i
ochronie drenaży oraz geomembran powinna być wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Właściwości geowłókniny
podano w tablicy 1.
Tablica. 1. Właściwości geowłóknin TS
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Wła ciwo ci
Wła ciwo ci mechaniczne
Wytrzymałość
na
rozciąganie:
wzdłuż pasma
wszerz pasma
Wydłużenie
zerwaniu:
wzdłuż pasma
wszerz pasma
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przy

Odporność na przebicie
statyczne (CBR)
Odporność na przebicie
dynamiczne
m
Wła ciwo ci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalność
prostopadła do płaszczyzny
/m2 s
geowłókniny (nacisk 200 kPa)
Wodoprzepuszczalność w
płaszczyźnie (nacisk 2 kPa)
0-3 m/s
Umowny wymiar porów
O90,w
m
Parametry identyfikacyjne
Grubość (nacisk 2 kPa)
Grubość (nacisk 200 kPa)
Masa powierzchniowa

m
/m2

Pasma geowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernym rozłożeniu włókien.
Sprawdzenie wyglądu polega na ocenie wizualnej. Geowłókniny przeznaczone do warstwy separacyjnofiltracyjnej należy przechowywać w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych,
suchych i wentylowanych, w oddaleniu od nieosłoniętych grzejników.
3.

SPRZ T

Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować ostre
noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.
4.

TRANSPORT

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej mogą
być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókniny.
Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu,
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy geowłóknin, jak również rolki o różnych wymiarach
powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy
niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod geowłóknin
Podłoże gruntowe warstwy odcinającej powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST-02.00.00. „Roboty ziemne”.
Przed ułożeniem geowłókniny usunąć drzewa i krzewy, pnie drzew ściąć tak nisko jak to tylko
możliwe, usunąć nierówności terenu tak, aby różnice wysokości nie przekraczały 10 cm.
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Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
5.2. Układanie geowłókniny
Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która została
zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia.
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, korzenie
drzew i krzewów).
Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane.
Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:
przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,
przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na
bardzo słabym podłożu.
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej,
tak, aby uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu.
Zgrzewanie następuje poprzez podgrzanie pasma geowłókniny palnikiem gazowym lub gorącym
powietrzem do jej uplastycznienia, a następnie dociśnięcie nogą do pasma leżącego poniżej. Odległość
płomienia palnika gazowego od geowłókniny powinna wynosić ok. 20 cm, tak, aby nie stopić
geowłókniny. Szerokość zakładu w przypadku zgrzewania powinna wynosić 15 – 20 cm.
Zszywanie geowłókniny powinno odbywać się za pomocą specjalnych ręcznych maszyn do
szycia.
5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny
Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę z kruszywa należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy tak,
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym
materiale.
W przypadku słabego podłoża, grubość pierwszej warstwy powinna wynosić min. 40 cm.
Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju podłoża oraz materiału nasypowego.
5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych
napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań p. 5.1.
niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania w
budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd geowłókniny
należy ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu włókien.
Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma
należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki
geowłókniny.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
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c) wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub
ochronnej nie powinny mieć takich uszkodzeń.
W przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inwestora należy pobrać próbkę geowłókniny i
przeprowadzić badania w zakresie podanym w p. 2.
7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej z geowłókniny
jest [m²].
8.

ODBIÓR ROBÓT
Warstwa geowłókniny podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

-

Cena 1 metra kwadratowego[m²] wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje:
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny,
naciągniecie, przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm geowłókniny.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Normy

1. PN-EN 918:1999
2. PN-EN 965:1999
3. PN-EN 964-1:1999
4. PN-ISO 10319:1996
5. PN-ISO 11058:2000
6. PN-ISO 12236:1998
7. PN-ISO 12956:2002
8. PN-ISO 12958:2002
10.2.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych
naciskach – warstwy pojedyncze.
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich
próbek.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia.
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarów porów.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
płaszczyźnie wyrobu.

Inne dokumenty
9. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nasypów.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nasypów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Nasyp
budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót.
Wysoko ć nasypu
różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu
wielko ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu okre lona wg wzoruŚ

1.4.2.
1.4.3.

IS 

gdzieŚ
Pd
Pds

1.4.4.

1.4.5.

Pd
Pds

gęsto ć objęto ciowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
maksymalna gęsto ć objęto ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,
okre lona w normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do
oceny zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/893112 [Mg/m3].
Stopień zagęszczenia gruntu

ID 

Vmax  V
Vmax  Vmin

gdzieŚ
Vmax
objęto ć gruntu najbardziej rozluźnionego,
V
objęto ć gruntu w stanie naturalnym,
Vmin
objęto ć najbardziej zagęszczonego.
Wskaźnik różnoziarnisto ci
wielko ć charakteryzująca zagęszczalno ć gruntu niespoistych okre lona wg wzoruŚ

U

gdzieŚ

d 60
d10
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d60
rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10
rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].
1.4.6. Pozostałe okre lenia
podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2.

Przydatno ć gruntów do budowy nasypów w korytach cieków

Nasypy w korytach cieków wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów dla
profilowania koryt i pod obiekty regulacyjne. Do tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne
zalegające w korycie przy uwzględnieniu poniższych kryteriów wykonania robótŚ
 przy profilowaniu przekroju poprzecznego grunty drobnoziarniste i spoiste przemieszczać w
czę ci nasypów najbardziej odległe od osi cieku,
 do wykonania nasypów gródz i tymczasowych przetamowań stosować materiał żwirowy,
pospółki drobno i rednioziarniste.
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych czę ciami organicznymi
grunty te należy wbudować w wierzchnią czę ć nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej.
Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez
Wykonawcę wyników polowych badań makroskopowych, okre lonych w PN-74/B-04452 Grunty
budowlane, badania polowe.
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie czę ci
nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich
wła ciwo ciach na jego koszt.
2.3.

Badania gruntu

Zgodnie z ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca winien prowadzić w trakcie robót
badania gruntu pochodzącego z wykopów. Należy prowadzić ocenę makroskopową rodzaju gruntu, w
oparciu o wyniki badań polowych grunty należy przeznaczać do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.
Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprz t do zag szczania

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do zagęszczania nasypów należy używać spycharek gąsienicowych. Dobór sprzętu
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubo ci zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu
zagęszczającego Wykonawca ustali do wiadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.
Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Wybór rodków transportu

Wybór rodków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objęto ci,
technologii odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. Wydajno ć rodków transportu powinna
być dostosowana do wydajno ci sprzętu używanego do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do
odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.

Przygotowanie podłoża w obr bie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze, okre lone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST – 01.01.01. Wykonawca przy użyciu
widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z normą BN-72/8932-01 i ST – 01.01.01.
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie
humusu.
5.3.

Zasady wykonywania nasypów w korytach cieków

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora
Nadzoru.
W procesie wykonywania nasypów należyŚ
 przy profilowaniu przekroju poprzecznego grunty drobnoziarniste i spoiste przemieszczać w
czę ci nasypów najbardziej odległe od osi cieku,
 do wykonania nasypów gródz i tymczasowych przetamowań stosować materiał żwirowy,
pospółki drobno i rednioziarniste,
 w przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych czę ciami
organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią czę ć nasypu jako podłoże do
zabudowy biologicznej,
 w przypadku wykonywania nasypów w wodzie należy przyjąć kierunek sypania umożliwiający
wypieranie wody a nie tworzenie się spiętrzeń i zalewisk.
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szeroko ci nasypu.
Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną.
Grubo ć warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależno ci od rodzaju
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubo ć warstw zostanie ustalona na próbnym odcinku w
obecno ci Inspektora Nadzoru lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania i
zagęszczenia warstwy poprzedniej, zgodnie z pkt. 5.8. niniejszej ST.
5.4.

Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło ci stromszej od 1Ś5 należy zabezpieczyć nasyp przed
zsuwaniem się poprzez wykonanie w zboczu stopni o spadku górnej powierzchni 4%1% w kierunku
zbocza i szeroko ci od 1.0 do 2.5 m.
5.5.

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów spoistych przewilgoconych, których stan
uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, w takim przypadku wykonywanie
nasypów należy przerwać.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.
Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej
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i zagę cić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy
usunięcie wadliwej warstwy.
5.6.

Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W>Wopt.), zamarzniętych i przemieszanych
ze niegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów niegu
wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć nieg z
powierzchni nasypu.
5.7.

Formowanie nasypów

Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową z dokładno cią
podaną w pkt 5.9.
5.8.

Zag szczenie gruntu

5.8.1.

Warunki ogólne zagęszczenia
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już
ułożonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska
akceptację Inspektora Nadzoru.
5.8.2. Grubo ć warstwy
Grubo ć warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przej ć sprzętu
zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę do wiadczalnie przed przystąpieniem do
wykonywania nasypów. Poletko do wiadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu powinno być wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby.
5.8.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia nasypów w korytach cieków
Nasypy w korytach cieków wykonywane będą z gruntów gruboziarnistych, wymagany stopień
zagęszczenia dla robót związanych z profilowaniem koryt regulacyjnych ID0.45 dla korpusów gródz
tymczasowych i przetamowań ID0.55.
5.9.

Dokładno ć wykonywania nasypów
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymaganiaŚ
 szeroko ć nasypu nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż 10 cm a
krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań,
 rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać 0+10 cm dla
nasypów w korytach cieków,
 pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją  1%,
 pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż 10% ich
warto ci wyrażonej tangensem kąta.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.

Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów

Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w pkt 2 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
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 badania zagęszczenia nasypu,
 pomiary kształtu nasypu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu
uzyskanego z wykopów oraz gruntu z innych źródeł.
7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ 1 m3 (metr sze cienny).

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.

Płatno ć.

Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót. Cena 1 m3 nasypu w korytach cieków
obejmujeŚ
 prace pomiarowe i oznakowanie robót,
 wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,
 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST,
 odwodnienie terenu w czasie trwania robót,
 przeprowadzenie wymaganych przez ST badań, dotyczących wła ciwo ci wbudowanych
gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.

Normy

10.2.

 PN-88/B-04481
 PN-86/B-02480
 PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
Grunty budowlane, okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów,
Grunty budowlane, badania polowe.

Inne dokumenty

 Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MO ZNiL 1996.
 Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem zasypów obiektów.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu zasypanie gruntem sypkim przestrzeni
wykopów fundamentowych budowli, zgodnie z lokalizacją podaną w projekcie budowlanym.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Przestrzeń zasypu
Przestrzeń zasypu to przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy cianą zewnętrzną
budowli hydrotechnicznej a cianą lub skarpą wykopu fundamentowego.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

2.2.

Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za budowlami powinny być następującymi
gruntami nieskalistymi mineralnymiŚ skałą płonną, żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i
rednimi, zgodnie z okre leniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre lenia, symbole. Podział i opis
gruntów.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.

Sprz t do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni pomiędzy cianą zewnętrzną budowli
hydrotechnicznej, a cianą lub skarpą wykopu fundamentowego, może być stosowany następujący sprzętŚ
 koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki,
 ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inwestora.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport gruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być
stosowane następujące rodki transportuŚ
 samochody samowyładowcze,
 samochody skrzyniowe,
 ciągniki kołowe i gąsienicowe,
 spycharki (do przemieszczania),
lub inne rodki transportu zaakceptowane przez Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportu powinny spełniać wymagania podane w
ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki obiektu należyŚ
 oczy cić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów,
 odwodnić przestrzeń zasypu,
 wykonać bruzdy lub wyciąć stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu związania
zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3.

Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowaćŚ
 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. dodatkowym
transportem do przestrzeni zasypu,
 rozplantowanie gruntu warstwami grubo ci dostosowanej do sprzętu zagęszczającego, wg
„Roboty Ziemne. Warunki Wykonania i Odbioru”,
 zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie
wibratorami powierzchniowymi, stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż
0,65,
 plantowanie powierzchni zasypu.
Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ”
metodą dostosowaną do warunków pomiaru.
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora przy odbiorze warstwy nasypu.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2.

Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Sprawdzenie jako ci wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w projekcie budowlanym, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inwestora.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów,
 zbadanie przydatno ci gruntu do zasypki,
 zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 1 m3 (metr sze cienny) zagęszczonego gruntu zasypu,
 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu.

8.

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

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Płatno ć.
Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmujeŚ
 odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń projektu budowlanego,
 wykonanie bruzd lub stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki
przestrzeni z gruntem rodzimym,
 zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ewentualnym dodatkowym
transportem,
 zagęszczenie gruntu wg wymagań ST,
 przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów,
 uporządkowanie terenu robót.
b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmujeŚ
 wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu,
 uporządkowanie terenu robót.

10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.

Normy

10.2.




PN-86/B-02480
PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów.
Grunty budowlane, badania polowe,
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1.

WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z umocnieniem brzegów i skarp koryta cieku poprzez humusowanie i obsiew
mieszanką traw.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45112.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu umocnienie skarp nasypów i zasypów
przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanką traw zgodnie z lokalizacją podaną w projekcie
budowlanym.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. 2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp
sąŚ

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST,



humus,
nasiona traw.

2.3. Humus
Do humusowania skarp należy użyć ziemię ro linną zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną
zgodnie z ST-01.02.02 „Zdjęcie warstwy humusu i darniny”.
2.4. Nasiona traw
Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jako ci,
spełniającej wymagania normy PN-78/R-65023.
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3.

SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosowaćŚ
 spycharki gąsienicowe, koparki,
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi ro linnej.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport humusu może być wykonany dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora.
W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce –
korzenie, kamienie itp., jeżeli nie zostało to wykonane zgodnie z wymaganiami ST-01.02.02.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1.

Humusowanie
Przed przystąpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać
wymaganiom okre lonym w projekcie budowlanym i ST-02.03.01 „Nasypy”. Skarpy nasypów należy
przykryć ziemią urodzajną o grubo ci 1015 cm.
Humusowanie powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę skarpy.
Warstwę ziemi ro linnej należy lekko zagę cić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt 3.
Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio zdjęty z pasa przewidzianego pod nasypy
i złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót.
5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja
Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą w ilo ci nasion 40 kg/ha. Obsiew
wykonać ręcznie, powierzchnię zagrabić i lekko ubić (uwałować walcem drewnianym). Pielęgnacja
polega na zabezpieczeniu obsiewu przed zadeptaniem i w przypadku suszy codziennym skrapianiu
wodą.
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót
 dla grubo ci warstwy humusu –  2 cm.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniuŚ
 zgodno ci ułożonej warstwy humusu z projektem budowlanym i niniejszą ST (pkt 5.2.1).
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Nie występują.
9.

PODSTAWY PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Płatno ć.
Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmujeŚ
 roboty przygotowawcze,
 dostarczenie humusu,
 wbudowanie humusu,
 obsiew,
 pielęgnację skarpy,
 kontrolę prawidłowo ci wykonania robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rekultywacją terenów czasowo zajętych w związku z realizacją
przedmiotowego zadania.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45112330-7 Rekultywacja terenów. Dział robót 45, grupa
robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres Robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia rekultywacji terenów
czasowo zajętych w związku z realizacją zadania na wyszczególnionych poniżej obiektachŚ
 wały przeciwpowodziowe i urządzenia wodne okre lone w dokumentacji projektowej,
 przejazdy wałowe,
 nawroty w ciągach dróg serwisowych,
 mijanki w ciągach dróg serwisowych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Rekultywacja (zagospodarowanie pomelioracyjne)– roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy, w skład
których wchodzą między innymiŚ orka, wałowanie, talerzowanie, włókowanie, wysiew nawozów, nasion,
bronowanie.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
1) Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót oraz za ich zgodno ć z
dokumentacją projektową i ST.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2.

Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1.

Humus
Ziemia ro linna w cało ci pozyskana na terenie budowy, powinna być zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysoko ci. Przeznaczony do wbudowania humus powinien być
jednorodny pod względem jako ci, pozbawiony zbędnych domieszek w postaci kamieni o rednicy
większej od 20 mm, kawałków gałęzi i drewna, szkła, cegły, betonu itp.
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2.2.2.

Nasiona traw
Do obsiewu przewidzianych do zabudowy ro linnej powierzchni, należy stosować specjalne
mieszanki nasion traw, mających gęsty i drobny system korzeniowy. Mieszanka nasion traw nr 18 dla
gleb mineralnych rednich w ilo ci 26,1 kg/ha, wg PN-78/R-65023.
2.2.3.

Nawozy





3.
3.1.

wapno tlenkowe 60% w ilo ci – 1,7 t/ha, wg PN-93/C-87007/02 Nawozy sztuczne
wapniowe. Podział, oznaczenie, wymaganiaś
sól potasowa 60% w ilo ci – 102 kg/haś superfosfat 18% w ilo ci 204 kg/ha, wg PN-85/C87008 Nawozy sztuczne. superfosfat prostyś
saletra amonowa 34% w ilo ci 153 kg/ha, wg PN-84/C-87054 Nawozy sztuczne. Saletra
amonowa.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

1) Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
2) Sprzęt do wykonania rekultywacji terenu
Do wykonania rekultywacji (zagospodarowania pomelioracyjnego) zgodnie z dokumentacją
projektową przewiduje się użycieŚ przyczepy skrzyniowej, włóki łąkowej, ciągnika kołowego, pługa do
orki ciągnionego, wału łąkowego, brony zębatej, siewnika do nawozów, siewnika do nasion brony
talerzowej (bez ciągnika), kosiarki rotacyjnej.
Do wykonywania robót związanych z rekultywacją Wykonawca zobowiązany jest używać
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci wykonywanych robót,
zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak i w czasie wykonywania czynno ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Liczba jednostek i wydajno ć sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami dokumentacji projektowej, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym, być sprawny, spełniać
warunki BHP.
Wykonawca przystępujący do wykonania rekultywacji humusowania i obsiewu, powinien
wykazać się możliwo cią zastosowania zagęszczarek powierzchniowych mechanicznych lub ręcznych do
zagęszczania ziemi ro linnej, oraz narzędziami pomocniczymi takimi jakŚ szufle, grabie metalowe, walce
gładkie czy wiadra. Sam obsiew może być wykonywany ręcznie.
Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
4.

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

4.1.

Transport humusu

Humus można przemieszczać spycharkami lub przewozić dowolnymi rodkami transportu,
samochodami samowyładowczymi, ładowarkami lub taczkami w zależno ci od odległo ci, jaka dzieli
składowany humus od miejsca wbudowania.
4.2.

Transport nasion traw

Transport mieszanki nasion traw i nawozów może się odbywać dowolnymi rodkami transportu
pod warunkiem, że te rodki będąŚ
 czyste,
 zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem,
 zabezpieczające nasiona przed przemarznięciem,
 zabezpieczające nasiona przed zagrzybieniem,
 zabezpieczające nasiona przed innymi czynnikami mogącymi obniżyć ich warto ć
siewną.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt.5. Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywana będzie rekultywacja
terenów zadania.
5.2.

Wykonanie robót zwi zanych z zagospodarowaniem

Teren przeznaczony do rekultywacji powinien być wyrównany. Na terenie tym nie mogą
występować deniwelacje przekraczające 20 cm oraz powierzchnie z gruntem jałowym w wierzchniej
warstwie powstałe w wyniku wyrównywania terenu. Resztki pozostałe z karczowania i inne materiały
odpadowe powstałe w wyniku oczyszczenia terenu powinny być usunięte z terenu robót.
Przy rekultywacji powierzchnię starej darni należy spulchnić na czarno, tak by stosunek
nierozdrobnionej darni do spulchnionej gleby wynosił ca 1Ś2.
Głęboko ć orki wykonać należy wg dokumentacji projektowej. Orkę wykonać należy tak, aby
skiby były odwrócone i ci le przylegały do siebie i do dna bruzdy. Powierzchnie z gruntem jałowym
przykryć należy warstwą ziemi urodzajnej.
Uprawy przedsiewne powinny być wykonane w sposób zapewniający rozdrobnienie i uci nięcie
gleby oraz wyrównanie powierzchni z dokładno cią do 5 cm.
Głęboko ć przykrycia nasion powinna zawierać się w przedziale od 0,5-3,0 cm od powierzchni
gruntu w zależno ci od rodzaju gleby i jej wilgotno ci. Okres czasu pomiędzy wykonaniem upraw
przedsiewnych a siewem nie powinien być dłuższy niż 10 dni. Orki zimowe powinny być obsiane do
końca maja.
W przypadku wystąpienia zachwaszczenia przekraczającego 10% pokrycia powierzchni, należy
przystąpić do jego zwalczania, nie później jednak niż po upływie 5 do 6 tygodni od czasu zasiewu.
Koszenie pielęgnacyjne powinno być wykonane przy wysoko ci odrostu około 15 cm.
Ocenę wyników z wykonanych zasiewów wykonać należy, gdy trawy znajdują się w fazie, co
najmniej 3-4 listków.
W tej fazie rozwoju traw pokrycie gleby zasianą ro linno cią powinno być równomierne i
wynosić nie mniej niż 40%.
6.

KONTROLA JAKO CI

6.1.

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci podano ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2.

robót.

Badania jako ci robót
Badania przy odbiorze robót zanikających polegają na sprawdzeniuŚ
 zgodno ci z Dokumentacją Projektową,
 jako ci materiałów – wykonywać należy przed rozpoczęciem upraw,
 stanu przygotowania terenu do zagospodarowania,
 przygotowania gleby (rozdrobnienia darni, upraw płużnych, stanu powierzchni gleby do
wysiewu nasion),
 głęboko ci siewu nasion,
 pielęgnacji zasiewów – rozpocząć należy po upływie 5 do 6 tygodni po wykonaniu
zasiewów i powtórzyć zależno ci od potrzeb,
Badania przeprowadzić należy w terminie nie dłuższym niż 3 dni po zakończeniu danego etapu

Badania przy odbiorze końcowym polegają na sprawdzeniuŚ
 zapisów i dokumentów z odbiorów robót zanikających,
 stanu wegetacji.
Badania przeprowadzić należy nie wcze niej niż po upływie dwóch miesięcy po wykonaniu
zasiewów lecz najpóźniej przed pierwszym zbiorem plonów.
Badania wykonywać należy zgodnie z normą BN-82/9193-01 Zagospodarowanie
pomelioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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6.3.

Badanie jako ci nasion traw

Dostarczona na budowę mieszanka nasion traw powinna mieć wiadectwo warto ci siewnej.
wiadectwo jako ci traci ważno ć po upływie 9 miesięcy , licząc od daty wystawienia wiadectwa.
Nasiona traw powinny mieć kształt, barwę, połysk i zapach wła ciwe dla danego gatunku i
odmiany. Partia nasion powinna być jednolita pod względem cech jako ciowych. Nasiona powinny być
pakowane w nowe oryginalne opakowania, zaplombowane w sposób uniemożliwiający wymianę
zawarto ci bez uszkodzenia plomby lub opakowania. Każde opakowanie powinna być opatrzone w
etykietę wewnętrzną i zewnętrzną z nazwą i adresem instytucji wysyłającej nasiona lub nazwę i adres
producenta, nazwę mieszanki i procentowy udział składników. Materiały należy przechowywać w
suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawóz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona stracić siłę
kiełkowania.
6.4.

Ocena wyników badań

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze czę ciowym lub końcowym nie zostało spełnione należy
uznać dany etap robót za niezgodny z normą i w wyznaczonym terminie wykonać uzupełnienia i
poprawki. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających należy wpisać do
dziennika budowy, a wyniki badań z odbioru końcowego powinny być ujęte w formie protokołu i
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania” ogólne pkt.7.
Jednostką obmiaru jestŚ
ha - powierzchni wykonanej rekultywacji zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w
terenie,

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Ogólne wymagania dotyczące płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.
Płatno ć za 1ha rekultywacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci robót. Ilo ć
jednostek wg przedmiaru robót.
Cena jednostkowa ha wykonanej rekultywacji obejmujeŚ
 prace przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie robót,
 wykonanie pomiarów i badań,
 odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1) PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona ro lin rolniczych.
2) PN-S-02205 Roboty ziemne.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem plantowania terenu.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją
projektową i ST.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Budowla hydrotechniczna – budowla (obiekt budowlany) zlokalizowana w korycie cieku lub
terenie zalewowym służąca celom związanym z gospodarką wodną.

1.4.2.

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

1.4.3.

Nasyp
budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót.
1.4.4. Wysoko ć nasypu
różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
wielko ć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu okre lona wg wzoruŚ

IS 

gdzieŚ
Pd
Pds

Pd
Pds

1.4.6.

gęsto ć objęto ciowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
maksymalna gęsto ć objęto ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,
okre lona w normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do
oceny zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/893112 [Mg/m3].
Stopień zagęszczenia gruntu

gdzieŚ
Vmax
V
Vmin

objęto ć gruntu najbardziej rozluźnionego,
objęto ć gruntu w stanie naturalnym,
objęto ć najbardziej zagęszczonego.

ID 

Vmax  V
Vmax  Vmin
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1.4.7. Wskaźnik różnoziarnisto ci
wielko ć charakteryzująca zagęszczalno ć gruntu niespoistych okre lona wg wzoruŚ

U

d 60
d10

gdzieŚ
rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d60
d10
rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].
1.4.8. Pozostałe okre lenia
podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY
Materiały nie występują

3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprz t do wykonywania robót

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też
w czasie odspajania, transportu i wbudowania.
Do plantowania należy używać spycharek gąsienicowych. Dobór sprzętu Wykonawca ustali
do wiadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania plantowania. Dopuszcza się każdy inny rodzaj
sprzętu do wykonywania robót zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Wybór rodków transportu

Wybór rodków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objęto ci,
technologii odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. Wydajno ć rodków transportu powinna
być dostosowana do wydajno ci sprzętu używanego do wykonywania plantowania.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.

Plantowanie terenu

Plantowanie terenu polega na takim jego ukształtowaniu, aby spadki poprzeczne były zgodne z
dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru.
Plantowany teren powinien nawiązywać wysoko ciowo do korony skarpy i obiektów towarzyszących.
Teren należy tak wyprofilować, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.
W procesie wykonywania plantowania należyŚ
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 przy profilowaniu przekroju poprzecznego grunty drobnoziarniste i spoiste przemieszczać w
czę ci nasypów najbardziej odległe od osi cieku,
 dopuszczalne jest wystąpienie gruntów organicznych lub gruntów zanieczyszczonych
czę ciami organicznymi,
5.3.

Dokładno ć wykonywania plantowania
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymaganiaŚ
 szeroko ć nasypu nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż 10 cm a
krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań,
 rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać 0+10 cm dla
nasypów w korytach cieków,
 pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją  1%,
 pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż 10% ich
warto ci wyrażonej tangensem kąta.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci i estetyki robót

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu
uzyskanego z wykopów oraz gruntu z innych źródeł.
7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ 1 m2 (metr kwadratowy) plantowanego terenu.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.

Płatno ć.

Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót. Cena 1 m2 nasypu w korytach cieków
obejmujeŚ
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 profilowanie terenu,
 odwiezienie urobku,
 roboty wykończeniowe,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.

Normy

10.2.

 PN-88/B-04481
 PN-86/B-02480
 PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
Grunty budowlane, okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów,
Grunty budowlane, badania polowe.

Inne dokumenty

 Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MO ZNiL 1996.
 Rozporządzenie Min. Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dn.
20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
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1
1.1

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z plantowaniem gruntu rodzimego i skarp.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu. Dział
robót 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
plantowaniem gruntu rodzimego i skarp dla potrzeb realizacji robót melioracyjnych, hydrotechnicznych,
drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych.
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Okre lenia podstawowe
Grunt rodzimy - część terenu w zakresie prowadzenia robót niezagospodarowanego
realizowanymi budowlami przeznaczona w dokumentacji technicznej do zabudowy jako zieleń
nieurządzona.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2

MATERIAŁY
Nie występują.

3
3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2

Sprzęt do plantowania

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szpadle,
 łopaty,
 grabie.
4
4.1

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

4.2

Transport materiałów
Nie występuje.
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5

WYKONANIE ROBÓT

5.1

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

5.2

Plantowanie gruntu rodzimego

Plantowanie gruntu rodzimego w zależności od stopnia nierówności terenu może być
wykonywane za pomocą łopat, szpadli lub tylko grabi.
6

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1

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

6.2

Spadki poprzeczne gruntu
Spadki poprzeczne skarp i korony gruntu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 1%.

7

OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót.

8

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, po akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.
9

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 ręczne plantowanie gruntu rodzimego.

10
10.1

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10.2

Inne materiały
Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z umocnieniem skarp koryt cieków za pomocą wyściółki faszynowej stanowiącej
podstawę układania umocnień trwałych w postaci koszy siatkowych lub narzutu kamiennego.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wyściółek faszynowych lub leśnych zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji
Projektowej.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.
są:

3.
3.1.
3.2.

Materiały do wykonania budowli
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej ST,





faszyna wiklinowa, lub
faszyna leśna,
paliki faszynowe,
kiszki faszynowe.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprz t do wykonania robót
Nie występuje.
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4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport materiałów

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Budowle wykonuje się w czasie niskich stanów wody lub pod osłoną gródz.
Materiały niezbędne do budowy dowieźć w pobliże budowli:
Wyściółkę wykonujemy sposobem ściółkowym. W wykonanym wkopie układamy prostopadle
do podłużnej osi budowli warstwę gr. 1030 cm z nie rozciętych wiązek faszyny. Warstwę tę wiąże się
kiszkami Ø 1015 cm ułożonymi równolegle do osi w odstępach jednometrowych i przybija się na
przemian skośnie kołkami Ø 810 cm l = 125 cm co 60 cm. Na skraju umieszcza się dwie kiszki, jedna
przy drugiej, wewnątrz pojedyncze kiszki. Poszczególne paliki powinny wystawać 5 cm ponad kiszkami.
5.1.

Dopuszczalne odchyłki

5.1.1.

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:

 dla rzędnych ± 10 cm,
 dla nachylenia – 10%.
5.1.2. Drut ocynkowany
Wymagana wytrzymałość drutu na zerwanie nie może być mniejsza 0d 308 N/mm2 przy
wydłużeniu nie mniejszym od 12%.
Właściwości osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986(PN86/H-U4263).
Nominalna średnica
Minimalne pokrycie
Tolerancja (mm)
drutu (mm)
cynkiem (g/m2)
3.5
0,07
265
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.

Kontrola jako ci wykonania

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową i niniejszą ST.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych wyściółek.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.

Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań
oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.
9.

PODSTAWY PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.

Płatno ć.

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót.
Cena wykonania 1 m2 wyściółki obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
 koszt materiału,
 ułożenie faszyny,
 ułożenie i umocowanie kiszek faszynowych,
 uporządkowanie terenu,
 kontrolę prawidłowości wykonania robót,
 inne prace niezbędne do wykonania wyściółki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.

Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki
górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1979
Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30
Kiszka faszynowa BN-69/8952-27
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026
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1.
1.1

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z umocnieniem skarp kiszkami faszynowymi.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 452460000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45246.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem
skarp cieków zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.
1.4

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i okre leniami podanymi
w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Materiały do wykonania umocnienia skarp
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowego umocnienia wg zasad niniejszej ST, sąŚ
 faszyna wiklinowa,
 kiszki faszynowe,
 ziemia urodzajna,
 darnina,
 paliki faszynowe Ø 4-6 cm i dł. l = 100-120 cm.

3.
3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2

Sprz t do wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem umocnienia wykonywać ręcznie z użyciem ręcznych ubijaków.
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4.

TRANSPORT

4.1

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2

Transport materiałów

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1

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

5.2

Zakres wykonania robót

5.2.1.

Wyprofilowanie podłoża.

5.2.2.

Wykonanie lub zakup gotowych kiszek faszynowych.

Kiszki wykonuje się na placu budowy na wcze niej zbudowanym warsztacie kozłowym. Pręty
wikliny układa się kierując odziomki faszyny w jedną stronę, tak rozmieszczając je by na całej długo ci
kiszka miała jednakową zadaną grubo ć. Faszynę w warstwach układa się postępując w jedną stronę tak,
aby wierzchołki układanej faszyny pokrywały odziomki faszyny już ułożonej. Grubo ć kiszek wynosi od
10-30 cm, co 5 cm.
5.2.3. Przytwierdzenie kiszek faszynowych do podłoża.
Kiszki faszynowe gr. 20 cm mocuje się palikami Ø 4-6 cm, l = 100-120 cm w odstępach co 33
cm. Kiszki układa się w dolnej krawędzi skarpy.
5.2.4. Przykrycie warstwą ziemi do wysoko ci grzbietów kiszek faszynowych.
Przestrzeń powstałą pomiędzy kiszką a skarpą zasypuje się ziemią urodzajną a górną warstwę
umacnia się darniną.
5.2.5. Lekkie zagęszczenie w-wy ziemi ro linnej przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt. 3.
5.2.6. Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót
 dla rzędnych ± 10 cm,
 dla nachylenia – 10%.
6.
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2

Kontrola jako ci wykonania

Kontrola jako ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno ci ułożonego kiszek z
Dokumentacją Projektową i niniejszą ST.
7.
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
- 1 mb (metr bieżący) umocnienia,
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8.
8.1

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

8.2

Odbiór robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilo ci i zgodno ci wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami okre lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jako ci wbudowywanych
materiałów, równo ci spadków i wizualnej ocenie wykonanych robót.
9.
9.1

PODSTAWY PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2

Płatno ć

Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
Cena 1 mb umocnienia kiszkami obejmujeŚ
 roboty pomiarowe,
 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
 koszt materiału,
 wyrównanie podłoża,
 wykonanie kiszek,
 wykonanie ubezpieczenia,
 przykrycie skarpy za kiszkami warstwą ziemi,
 lekkie zagęszczenie powierzchni,
 darniowanie wierzchniej warstwy ziemi zasypowej,
 kontrolę prawidłowo ci wykonania robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Czę ć I. Rzeki i potoki
górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1979
2. Faszyna wiklinowa zgodnie z BN-69/8952-30
3. Kiszka faszynowa zgodna z BN-69/8952-27
4. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MO ZNiL 1996 r.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wbijaniem palisady z kołków zwykłych (zgodnie z BN-65/9226-01).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie palisady z kołków zwykłych
(z drewna iglastego i liściastego z wyjątkiem osiki i topoli), przewidzianej w projekcie budowlanym.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami (BN-65/9226-01, BN-78/9224-04) oraz określeniami podanymi w ST. - 00.00.00 „Wymagania
Ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem
budowlanym, oraz poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Materiały do wykonania palisady

Kołki zwykłe wyrabia się bez kory z drewna mało- i średniowymiarowego iglastego i
liściastego. Kołki powinny być zaostrzone w cieńszym końcu i przycięte prostopadle do osi kołka w
grubszym końcu. Sęki należy ociosać równo z powierzchnią obwodową koła. Kołki powinny odpowiadać
wymaganiom norm - BN-65/9226-01, BN-78/9224-04.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t stosowany do wbicia cianki
Do wykonania robót należy stosować:
 młoty stalowe,
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 młoty drewniane.
Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej musi być zaakceptowany przez Inwestora.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport i składowanie materiałów

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Kołki układa się w stosy zgodnie z PN-85/D-02002, oddzielnie dla każdego typu oraz
wymiarów długości i grubości, na gruncie suchym i w miejscach przewiewnych, dogodnych do poboru
do wbudowania.
5.
5.1.

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

5.2.

Wbicie palisady

Kołki palisady wbija się pojedynczo. Młot wbija kołki zawsze pionowo bezpośrednio uderzając
w głowę kołka lub poprzez listwę pośrednią drewnianą zabezpieczającą kołek przed rozwarstwianiem
się.
Do wbijania kołków należy używać ciężkich młotów ręcznych stalowych lub drewnianych do
10 kg.
Przy wbijaniu palisady stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane podwójne kleszcze
lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki regulujące
odległość kleszczy.
Wbijanie palisady rozpoczyna się od narożnika. Narożny kołek wbija się bardzo starannie na
taką głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się
prowadnice drewniane długości 3÷5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić kołki
palisady. Kolejne kołki wbija się w grunt na głębokość ½ długości kołka. Kolejno wbija się następne
kołki na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać kołki dwoma młotami: pierwszy
młot wbija je na ½ długości pala, drugi w za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli kołki podczas
wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi palisady, wskazane jest założyć górne kleszcze, które
będą się opuszczać razem z kołkami.
Palisada przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów
mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy , tj. może nastąpić:
a) rozszczepienie kołka,
b) zgniecenie dolnego końca pala.
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest powolne zagłębienie
się kołka oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci wbicia cianki

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanego zakresu robót z
Projektem budowlanym (usytuowanie palisady w planie, rzędne korony palisady, osiągnięcie
projektowanej głębokości).
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7.

OBMIAR
Jednostką obmiaru jest 1m długości palisady.

8.
8.1.

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

8.2.

Zasady odbioru

Na podstawie wyników badań wg p. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić
roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.

PODSTAWY PŁATNO CI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m palisady wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 wyznaczenie przebiegu palisady,
 zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów,
 wbicie pali do projektowanej głębokości, wraz z obcięciem korony do projektowanych
rzędnych.
Cena jednostkowa obejmuje również montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy
sprzętu do zagłębiania pali i urządzeń towarzyszących oraz wykonanie i rozebranie niezbędnych
pomostów.
W cenie jednostkowej mieści się obcięcie lub wyciągnięcie pali i ich odwóz.
W przypadku gdy projekt budowlany przewiduje wyciągnięcie palisady jej elementy stanowią
własność Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
BN-78/9224-04
BN-65/9226-01
PN-67/M-80026
PN-85/D-02002
BN-78/9220-02

Faszyna i kołki faszynowe.
Kołki faszynowe.
Drut okrągły ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
Surowiec drzewny. Terminologia i symbole
Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według
alternatywnej

oceny

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1. WST P
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z umocnieniem skarp i dna koryt cieków za pomocą narzutu kamiennego.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu umocnieniem skarp brzegów i dna rzek i
potoków zgodnie z lokalizacją podaną w projekcie budowlanym narzutem kamiennym przy
następujących typach ubezpieczeńŚ
 stopniach-rampach,
 stopniach kaszycowych,
 opaskach brzegowych układanych na wiklinie lub geowłókninie,
 wrzynkach,
 gurtach poprzecznych,
 ostróg,
 itp. budowli.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre leniami
podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” ” pkt. 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Materiały do wykonania budowli

Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej ST, jestŚ
 kamień łamany d = 30÷80 cm,
 geowłóknina.
Do budowy przedmiotowego stopnia należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez
spękań. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na
działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w wodzie, nie może
ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem wła ciwym. Może to byćŚ granit, porfir,
andezyt i piaskowiec twardy i redniotwardy.
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Wła ciwo ci fizyczne i mechaniczne kamieniaŚ
 wytrzymało ć na ciskanie w stanie sucho-powietrznym co najmniej 8 MPa,
 mrozoodporno ć w cyklach, co najmniej 25 szt,

cieralno ć na tarczy Boechmego 0,25÷0,50 cm,
 ciężar objęto ciowyŚ
o dla skał magmowych i przeobrażonych γ = 2,4÷3,0 kN/m3,
o dla skał osadowych γ = 1,9÷3,0 kN/m3,
 nasiąkliwo ć wodą w %Ś
o dla skał magmowych i przeobrażonych – 0,5%,
o dla skał osadowych – 2,5%.
Dostarczany kamień winień być poddawany badaniomŚ
 pełnym
 i niepełnym.
Badania niepełne obejmująŚ
o sprawdzenie czysto ci kamienia,
o sprawdzenie kształtów,
o sprawdzenie wymiarów.
Badania pełne obejmująŚ
o prawdzenie jak wyżej,
o badania wytrzymało ci na ciskanie PN-84/B-04110,
o badania mrozoodporno ci PN-85/B-04102,
o badania cieralno ci PN-84/B-04111,
o badania gęsto ci pozornej PN-76/B-06714/05,
o badania nasiąkliwo ci PN-85/B-04101.
Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do
odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie Inwestora.
Jako wy ciółkę pod narzut kamienny należy użyć geowłókninyŚ
 grubo ci min. 4,5 mm,
 gmin = 500 g/m2,
 skład 100% PP.
3. SPRZ T
3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosowaćŚ
 koparki,
 Samochód skrzyniowy o ładowno ci do 5 t,
 Samochody samowyładowcze o ładowno ci 5-10 t.

4. TRANSPORT
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Do transportu kamieni należy użyć samochodów samowyładowczych, natomiast geowłókniny
samochodu skrzyniowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Układanie narzutu kamiennego.
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególno ciŚ
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5.2.

umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać
ręcznie
tam gdzie to przewidziano w projekcie, ułożyć na wyprofilowanym podłożu geowłókninę
lub wy ciółkę faszynową w sposób okre lony w projekcie, a w przypadku geowłókniny
zgodny ze wskazaniami producenta
narzut kamienny wykonywać warstwami przy użyciu koparki najlepiej z lądu

Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robótŚ
 dla rzędnych – ± 15 cm,
 dla nachylenia – ± 10% warto ci tangensa kąta nachylenia w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci wykonania

Wbudowywany materiał powinien odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2.2.
Kontrola jako ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonanych robót z pojektem
budowlanym i SST.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 1 m3 (metr sze cienny) dla narzutu kamiennego,
 1 m2 (metr kwadratowy) dla geowłókniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

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

8.2.

Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilo ci i zgodno ci wykonanych robót z projektem
budowlanym i wymaganiami okre lonymi w SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz
wizualnej ocenie wykonanych robót.
9. PODSTAWY PŁATNO CI
9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Płatno ć.
Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmujeŚ
 prace pomiarowe,
 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
 koszt materiału,
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 ułożenie narzutu,
 kontrolę prawidłowo ci wykonania robót,
 inne prace niezbędne do wykonania narzutu kamiennego.
Cena 1 m2 ułożenia geowłókniny obejmujeŚ
 prace pomiarowe,
 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
 koszt materiału,
 ułożenie geowłókniny,
 kontrolę prawidłowo ci wykonania robót,
 inne prace niezbędne do ułożenia geowłókniny.
10. PRZEPISY ZWI ZANE








Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Czę ć I. Rzeki i potoki
górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1979,
Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Czę ć II. Rzeki nizinne.
CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1980,
Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31,
Materiały kamienne. Kamień łamany PN-B-11210,
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MO ZNiL 1994 r.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z umocnieniem skarp i dna koryt cieków za pomocą koszy, materaców, oraz
walców siatkowo-kamiennych (opaski brzegowe, ubezpieczenia dna, gurty, małe budowle piętrzące).
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
umocnieniem brzegów cieków i stabilizacją koryta regulacyjnego i obejmują wykonanieŚ opasek
brzegowych, tam podłużnych, tam poprzecznych wykonywanych za pomocą koszy siatkowo-kamiennych
zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej. Ogólne pojęcie kosze siatkowo-kamienne
obejmujeŚ
 kosze siatkowo-kamienne z drutu ocynkowanego wypełnione kamieniem naturalnym,
łamanymś szeroko ci od 1,0-2,0 co 0,5 mś długo ci 2,0-5,0 co 1,0 mś wysoko ci 0,5 i 1,0 m,
 kosze siatkowo-kamienne z drutu ocynkowanego powlekanego PVC o wymiarach jak wyżej,
 materace siatkowo-kamienne z drutu ocynkowanego wypełnione kamieniem naturalnym,
łamanymś szeroko ci od 1,0-4,0 co 1,0 mś długo ci 2,0-4,0 co 1,0 mś wysoko ci 0,170,25 m,
 materace siatkowo-kamienne z drutu ocynkowanego powlekanego PVC o wymiarach jak
wyżej,
 walce siatkowo-kamienne z drutu ocynkowanego wypełnione kamieniem naturalnym,
łamanymś rednicy 0,5 i 0,6 mś długo ci 2,0-5,0 co 1,0 m.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre leniami
podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.
sąŚ

Materiały do wykonania budowli
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej ST,
 kamień naturalny łamany do budowli siatkowo-kamiennych – frakcja ok. 10-30 cm,
 siatka do koszy, materaców i walców siatkowo-kamiennych z drutu ocynkowanego,
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 siatka do koszy, materaców i walców siatkowo-kamiennych z drutu ocynkowanego
powlekanego PVC,
 drut stalowy miękki ocynkowany Ø 3,54,0 mm wg PN-67/M-80026,
 pale drewniane Ø 1012 cm, l = 150 cm,
 paliki faszynowe Ø 810 cm, l = 100 cm, l = 125 cm,
 grunt miejscowy,
 ziemia urodzajna,
 ziarna mieszanki traw.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.

Sprz t do wykonania robót
Zasadniczy sprzęt do wykonania robótŚ
 ładowarka,
 koparka,
 ewentualnie koparko-ładowarka,
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, do zagęszczania ziemi.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.

Transport materiałów

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.
5.

WYKONANIE ROBÓT
Budowle wykonuje się w czasie niskich stanów wody w ciekach.

5.1.

Opaski brzegowe

Opaski stosuje się do ubezpieczenia brzegów cieków przed erozyjnym działaniem wody płynącej
zwłaszcza w czasie podwyższonych stanów. Elementami składowymi opasek przeważnie sąŚ
 kosze siatkowo-kamiennych o wymiarachŚ 5,0x2,0x0,5 m, 5,0x1,5x0,5 m, 5,0x1,0x0,5 m,
 materace siatkowo-kamienne o wymiarachŚ 3,06,0 (co 1,0 m)x2.0x0.17 m, 306,0 (co 1,0
m)x2,0x0,20 m, 5,06,0 (co 1,0 m)x2,0x0,30 m,
 walce siatkowo-kamienne o wymiarachŚ Ø 0,5m x l = 5,0 m,
 pale kotwiczne Ø 1012 cm, l = 150 cm.
Kosze, materace lub walce należy układać w wykopie wykonanym zgodnie z dokumentacją
projektową oraz ST – 02.01.01 Roboty ziemne. Wykopy w gruntach nieskalistych kat. IIV, na
wy ciółce faszynowej wg. ST – 03.01.01 Wy ciółki faszynowe lub cieli z geowłókniny wg. ST –
03.02.01 Narzut kamienny.
Materiały niezbędne do budowy opasek należy dowieźć w pobliże budowli.
Kosze, materace, lub walce siatkowe wykonane są z siatki o oczkach 8x8 cm, z drutu stalowego,
ocynkowanego o rednicy 3,04,0 mm, splecionego z 2-krotnym skręceniem łączonych drutów,
przemiennie lewoskrętnym i prawoskrętnym.
Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże równoległe do kierunku łączenia (splotu)
drutów zwane jest brzegiem siatkiś odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki stanowiącej materiał do
wytwarzania koszy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki zwane jest rąbkiemś odpowiada szeroko ci
siatki. Druty brzegu i rąbka powinny być grubsze od drutu siatki, nie cieńsze jednak niż 4,0 mm.
Arkusze siatki łączone są drutem rednicy nie mniejszej od rednicy drutu użytego w siatce
i z analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez
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jednokrotne owinięcie (w odstępach 1015 cm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej
długo ci połączenia.
Drut do wiązania koszy nie powinien być cieńszy od drutu siatki o więcej niż 0,4 mm.
Wypełnienie koszy stanowi gruboziarnisty materiał kamienny o wymiarze nie mniejszym od
warto ci 1,5x rednicy oczka siatki tj. 12 cm. Maksymalny wymiar kamienia nie może być większy od
połowy wysoko ci kosza, materaca, czy walca. Należy użyć kamienia ze skały twardej (dopuszcza się
otoczaki). Kamień zgodny z normą BN-76/8952-31.
Poziom posadowienie budowli powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Opaska w wyjątkowych sytuacjach może kończyć się koszem, materacem lub walcem o
mniejszej długo ci niż normowa. W takim wypadku zbędną czę ć siatki należy obciąć tak, aby można
było z obciętej czę ci uformować brakujący bok bryły siatki.
5.2.

Tama podłużna

Wyznacza i stabilizuje nowy brzeg. Elementami składowymi tamy są kosze, materace i walce
siatkowo-kamienne jak w pkt 5.1.
5.3.
5.3.1

5.3.2
5.3.3

5.3.4

Dopuszczalne odchyłki
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót

 dla rzędnych ± 10 cm,
 dla nachylenia – 10%,
 odstęp między przylegającymi koszami – 5cm.
Wymiary koszy

 dopuszcza się odchyłki wymiarów ± 10 %
Tolerancja wymiarów oczek siatki
Wymiary oczek
(cm)

Tolerancje

8x8

+16%, -4%

Drut ocynkowany

Wymagana wytrzymało ć drutu na zerwanie nie może być mniejsza 0d 308 N/mm2 przy
wydłużeniu nie mniejszym 0d 12%.
Wła ciwo ci osłony cynkowej powinny być zgodne z wymaganiami PN-H-U4623Ś1986(PN86/H-U4263).
Nominalna rednica
Tolerancja
Minimalne pokrycie
drutu
cynkiem
(mm)
(mm)
(g/m2)
3.5
0,07
265
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.

Kontrola jako ci wykonania

Kontrola jako ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonanych robót z
dokumentacją projektową i niniejszą ST.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 1 m3 (metr sze cienny) wykonanych elementów umocnień z koszy, materaców i walców
siatkowo-kamiennych,
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych elementów cieli faszynowej lub z geowłókniny.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.

Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilo ci i zgodno ci wykonanych robót z dokumentacją
projektową i wymaganiami okre lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań
oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.
9.
9.1.

PODSTAWY PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2.

Płatno ć.
Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.

9.2.1

Cena wykonania 1 m3 wykonania koszy, materaców lub walców siatkowo-kamiennych
obejmujeŚ








9.2.2

prace pomiarowe,
dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
koszt materiału,
wykonanie umocnienia,
uporządkowanie terenu,
kontrolę prawidłowo ci wykonania robót,
inne prace niezbędne do wykonania umocnienia siatkowo-kamiennego.

Cena wykonania 1 m2 wykonania cieli faszynowej lub z geowłókniny obejmujeŚ










prace pomiarowe,
wyrównanie podłoża,
dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
koszt materiału,
ułożenie faszyny lub geowłókniny,
uporządkowanie terenu,
kontrolę prawidłowo ci wykonania robót,
inne prace niezbędne do wykonania cieli.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

 Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Czę ć I. Rzeki i potoki
górskie. CBSiPBW „Hydroprojekt” Warszawa 1979.
 Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30.
 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31.
 Materiały kamienne. Kamień łamany PN-B-11210.
 Kiszka faszynowa BN-69/8952-27.
 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026.
 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MO ZNiL 1996 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
umocnienia skarp koszami gabionowymi typu Terramesh System (grunt zbrojony).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. Grupa
robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45240.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem umocnienia skarp gabionami typu Terramesh System i obejmują:
 montaż koszy siatkowych Terramesh,
 wbudowanie koszy Terramesh w docelowe miejsce przeznaczenia,
 wypełnianie koszy kamieniami i wbudowanie gruntu na siatkach kotwiących.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Kosz gabionowy typu TERRAMESH SYSTEM
To kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, z dodatkową
poziomą siatka kotwiącą przy podstawie kosza. Kosz wypełnia się kamieniami i zamyka od góry
wiekiem, a siatki kotwiące zasypuje przepuszczalnym gruntem i odpowiednio zagęszcza. Kosz typu
TERRAMESH służy do budowy gruntu zbrojonego.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, oraz z nomenklaturą używaną przez Officine Maccaferri.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są:
2.2.1. Kosze gabionowe typu TERRAMESH SYSTEM
Do budowy umocnień należy użyć koszy gabionowych typu TERRAMESH SYSTEM,
wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne
jest użycie siatki o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej lub siatki zgrzewanej). Drut stalowy z którego
wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją jednorodnym stopem cynkowoaluminiowym galfan (Galmac) i dodatkową powłoką z PCW. Kosz i siatka kotwiąca powinny być
wykonane jako całość z jednego kawałka siatki (niedopuszczalne jest doszywanie siatki kotwiącej do
oddzielnie wykonanego kosza). Kosze powinny być łączone drutem o średnicy  2,2 mm i o tym samym
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zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali
nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie 170 Mpa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić
Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Wymiary elementów:
4 x 2 x 1 m (L x B x H)

Wymiary oczka siatki:
8 x 10 cm

Grubość drutu:
 2,7/3,7 mm (średnica drutu stalowego / średnica zew. w
powłoce PCW)

Powłoki antykorozyjne: galfan (min. 255 g/m²) + dodatkowa powłoka PCW od 0,4 do
0,6 mm
2.2.2. Kamień
Do wypełnienia koszy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i
mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe używane kamienie
nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki.
Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inwestora.
GRUNT
Do budowy masywu gruntu zbrojonego należy użyć gruntu ziarnistego (wodoprzepuszczalnego),
dobrze zagęszczalnego. Grunt należy zagęścić do ID = 0,95. Szczegółowe parametry użytego gruntu,
grubość jednorazowo zagęszczanej warstwy, oraz rodzaj użytego sprzętu należy uzgodnić z Inwestorem.
2.2.3. Geowłóknina
Na styku koszy z gruntem należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu o
następujących parametrach:
 wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa)
min.
2,0 x 10-3 m/s
 gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej)
min.
200 g/m²
 wytrzymałość na rozciąganie
min.
14,5 kN/m
 wytrzymałość na przebicie (CBR)
min.
2,0 kN
 materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie
i wodzie związków alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne warunki stosowania sprz tu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Montaż i łączenie koszy gabionowych typu TERRAMESH SYSTEM można wykonywać
ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób
zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej
prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące
jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico
gabionów należy układać ręcznie. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu na siatkach kotwiących należy
wykonać ogólnie dostępnym sprzętem, przy czym do zagęszczania gruntu w odległości mniejszej niż 1 m
od kosza wypełnionego kamieniami można używać tylko lekkich zagęszczarek ręcznych.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2.

Transport materiałów

Kosze należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o
łącznej masie kilkuset kg, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Drut do łączenia koszy
transportowany jest w kręgach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt.
Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to powłok chroniących drut przed
korozją.
Kamień i grunt transportowane są luzem.
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5.
5.1.

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

5.2.

Montaż i wbudowanie koszy typu TERRAMESH SYSTEM.

Montaż koszy należy przeprowadzić wg następującego schematu:
 rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz TERRAMESH SYSTEM na twardej, płaskiej
powierzchni,
 zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrodę wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny
prostopadłościan o wymaganej wysokości,
 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając
naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami w
miejscach i w ilości podanej przez producenta,
 kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z
koszami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie oraz krawędzie stykające
się z warstwą wykonaną wcześniej,
 rozłożyć siatki kotwiące (będące częścią kosza) i połączyć między sobą,
 kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki. Kosze napełnić z lekkim
naddatkiem, stosując w trakcie napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki,
 zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych z
którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać
drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej,
 do tylnej ścianki kosza przymocować geowłókninę,
 na siatkach kotwiących wbudować i zagęścić grunt przewidziany na zasypką. Rodzaj grunt i
stopień zagęszczenia (przewidziane w dokumentacji projektowej) powinny być
kontrolowane i odbierane dla każdej warstwy oddzielnie.
Montaż pozostałych warstw gruntu zbrojonego z koszy siatkowo-kamiennych typu
TERRAMESH SYSTEM należy przeprowadzić wg analogicznego schematu, zachowując odpowiednie
przewiązania pomiędzy warstwami.
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami
Inwestora.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2.

Kontrola jako ci robót.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
 rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod wbudowanym blokiem gruntu
zbrojonego,
 materiałów (kosze, kamień, geowłóknina, grunt na zasypkę),
 montażu i wbudowania koszy TERRAMESH SYSTEM, a w szczególności:
 poprawności łączenia wszystkich krawędzi,
 geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna),
 dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej
IBDiM nr AT/2003-04-1453),
 wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy.

7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m³ (metr sześcienny) konstrukcji zbudowanej z koszy TERRAMESH.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m³ (metra sześciennego) wykonania gruntu zbrojonego z koszy gabionowych typu
TERRAMESH SYSTEM obejmuje:
 wykonanie niwelacji podłoża,
 ułożenia geowłokniny,
 montaż i wbudowanie koszy TERRAMESH w miejsce ich przeznaczenia,
 wbudowanie i zagęszczenie gruntu na zasypkę,
 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych,
 zastosowanie niezbędnego sprzętu (ładowarek ,walców, dźwigów, środków transportowych)
i konstrukcji pomocniczych,
 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót,
 odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inwestora,
 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących,
 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-S-02205:1998
PN-H-04623:1986
PN-EN 10002-1+AC1:1998
PN-EN 10244-2:2002(U)
EN 10223-3.
EN 10244-2.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metodami
nieniszczącymi.
Metale – próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki z metali
nieżelaznych na drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku
lub stopu cynku.
Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.
Zinc or zinc alloy coatings on steel wire.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2003-04-1453 „Zestaw wyrobów do wykonywania
gabionów MACCAFERRI”.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z umocnieniem skarp i dna cieków i rowów prefabrykatami betonowymi i
żelbetowymi.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej. Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
umocnieniem skarp i dna cieków betonowymi i żelbetowymi elementami prefabrykowanymi zgodnie z
lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi i z określeniami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Materiały do wykonania umocnień
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp i dna są:
 płyty przegubowe PP – łańcuch Kosteckiego,
 dyble betonowe pełne DC-15 i połówkowe DP-15,
 krawężniki betonowe ścięte,
 kostka sześciokątna: całkowita KSC-15, połówka KSP-15, infuła KSJ-15,
 obrzeża trawnikowe betonowe 8 x 30 x 100 cm,
 płyty ażurowe małe PA I 90 x 60 x 10 cm (betonowe i żelbetowe),
 płyty ażurowe duże 132 x 82 x 25 cm (żelbetowe),
 płyty ażurowe zielony parking 60 x 40 cm (betonowe),
 płyty otworowe jomb,
 płyty chodnikowe betonowe 50 x 50 i 35 x 35 cm,
 korytka ściekowe wszelkiego rodzaju,
 piasek,
 pospółka.
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3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót
Do wykonania robót należy stosować:
 samochody ciężarowe lub ciągniki,
 dźwig.

4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Do transportu prefabrykatów stosować samochody skrzyniowe, zabezpieczające materiały przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.
Dowóz piasku lub pospółki może odbywać się przy użyciu dowolnych środków transportu
zaakceptowanych przez Inwestora.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Zakres wykonania robót

5.2.1.

Układanie elementów przegubowych – łańcuch Kosteckiego
1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
2. Rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki z pospółki lub piasku.
3. Ułożenie prefabrykatów na styk, pionowo (bokiem o szerokości 30 cm), dłuższą
krawędzią prostopadle do podstawy skarpy. Zakończenie ubezpieczenia na górze i dole
skarpy prefabrykatami układanymi pionowo.
Układanie płyt i korytek na płask
1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
2. Rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki z pospółki lub piasku.
3. Ułożenie prefabrykatów na styk krawędziami równolegle do osi cieku.
Dopuszczalne odchyłki

5.2.2.

5.2.3.

1.

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót:
 dla rzędnych ± 3 cm,
 dla nachylenia – 10%.
2. Równość górnej powierzchni prefabrykatów (dna prefabrykatów) sprawdzona łatą 3
metrową powinna być taka, aby prześwit pomiędzy górną powierzchnią prefabrykatów
(dna prefabrykatów) i przyłożoną łatą nie przekraczał 2 cm.
Szerokość spoin pomiędzy prefabrykatami nie powinna przekraczać 1,5 cm.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2.

Kontrola jako ci materiału

Wbudowane materiały powinny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania, a ich wygląd
zewnętrzny powinien odpowiadać założonym kształtom. Powierzchnia zewnętrzna nie powinna
wykazywać spękań i zarysowań, powinna być równa, a krawędzie proste i kanciaste.
6.3.

Kontrola jako ci wykonania

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową i czy zostały spełnione warunki z p.5.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp elementami
prefabrykowanymi wraz z podsypką o odpowiedniej grubości.
8.
8.1.

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

8.2.

Zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań
technicznych oraz bezpośrednim sprawdzeniu równości spadków i wizualnej ocenie wykonanych robót.
9.

PODSTAWY PŁATNO CI
Cena 1 m² wykonanego umocnienia obejmuje:
 prace pomiarowe,
 wykonanie podsypki o odpowiedniej grubości,
 ułożenie elementów prefabrykowanych,
 kontrolę prawidłowości wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
BN-79/8952-34 Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Łańcuch
Kosteckiego.
BN-80/8952-35 Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z
otworami. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
1.
2.

Zbiór typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków Cz. I Rzeki i potoki górskie
C.B.S.iP.B.W. „Hydroprojekt”,
Prefabrykaty betonowe dla budownictwa wodnego i melioracyjnego – Informator Katowice.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i montażu
elementów prefabrykowanych T-Wall muru oporowego.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4522, kategoria robót: 45223.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie elementów prefabrykowanych T-Wall i wzniesienie z nich konstrukcji muru oporowego.
W zakres robót wchodzą:
 zakup i dostarczenie na budową elementów T-Wall,
 montaż (ustawienie) prefabrykatów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu muru oporowego są elementy prefabrykowane TWall ze zwornikami.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Elementy prefabrykowane T-Wall.
Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych:




odchyłki długości elementów z licem gładkim (bez faktury kamiennej) ± 6 mm,
odchyłki innych wymiarów niż długości elementów z licem gładkim (bez faktury
kamiennej) ± 3 mm,
 odchyłki długości elementów z licem z fakturą kamienną ± 6 mm,
 odchyłki innych wymiarów niż długości elementów z licem z fakturą kamienną ± 3 mm.
Wymagania dotyczące cech fizycznych:






beton klasy B-30, nasiąkliwość nie większa niż 5%, stopień mrozoodporności F=150 (wg
PN-88/B-06250), stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250), wartość W/C < 0,5,
stal zbrojeniowa zgodna z normą PN-89/H-84023/06 gładka St3SX-Ra=200MPa,
żebrowana 18G2-b lub 34GS - Ra=295MPa,
stal zbrojeniowa BSt500-S lub inne spełniające warunki stali A-IIIN i posiadające aprobatą
techniczną IBDiM
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3.

SPRZ T.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 dźwigiem samochodowym,
 koparką chwytakową
Sprzęt użyty do montażu elementów powinien być zgodny z zaleceniami licencjodawcy tzn.
Biura Techniczno-Handlowego T-WALL.
4.

TRANSPORT

Elementy prefabrykowane T-Wall mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi. W
trakcie przewożenia muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2.

Zakres wykonywanych robót.
Zakres wykonywanych robót obejmuje:
 dostarczenie elementów prefabrykowanych T-Wall na budowę,
 wyznaczenie linii zabudowy i rzędnych posadowienia,
 ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu B-15,
 ustawianie i rektyfikacja elementów T-Wall.

5.3.

Uwagi szczegółoweŚ

Przed przystąpieniem do montażu elementów prefabrykowanych T-Wall należy ocenić ich stan
techniczny. Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu
geodezyjnego (teodolit, niwelator). Przy układaniu elementów T-Wall należy przestrzegać bezwzględnie
zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres kontroli

 sprawdzenie cech zewnętrznych elementów prefabrykowanych T-Wall,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów T-Wall,
 badania laboratoryjne.
6.1.1. Sprawdzanie cech zewnętrznych
Polega na:
 oględzinach zewnętrznych,
 sprawdzeniu wymiarów elementów wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji (należy użyć
przymiarów atestowanych z podziałką milimetrową).
 Do dostarczonych elementów producent musi dołączyć atest zawierający:
 nazwę i adres producenta,
 datę wystawienia atestu,
 wykaz cech elementów objętych atestem,
 opis przeprowadzonych badań.
6.1.2. Oznaczenie prefabrykatu
Każdy prefabrykat musi być trwale oznaczony. Oznaczenie musi zawierać: datą produkcji i nr
elementu. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych T-Wall
 wizualna ocena jakości robót,
 sprawdzenie geometrii ustawienia elementów T-Wall. Dokładność ustawienia nie może
przekraczać 0,2% (6 mm na długości 3 m).
6.1.3. Badania laboratoryjne betonu użytego do produkcji elementów T- Wall:


badania cech wytrzymałości, badania nasiąkliwości betonu,
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7.

badania mrozoodpomości i wodoszczelności. Badania te należy wykonać zgodnie z
Polskimi Normami.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m² powierzchni zamontowanych elementów prefabrykowanych muru
oporowego.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje się następujących odbiorów:
 odbiór elementów prefabrykowanych T-Wall przed wbudowaniem, zgodnie z pkt. 6.1.1. i
6.1.3. niniejszej specyfikacji,
 końcowy odbiór muru wykonanego z elementów T-Wall, zgodnie z pkt. 6.1.2. niniejszej
specyfikacji. Z odbioru końcowego musi być sporządzony protokół.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie na budową T-Wall. Ułożenie warstwy
wyrównawczej z betonu B15. Osadzenie (montaż) prefabrykatów. Założenie zworników, przekładek
gumowych i pasów geowłókniny.
Cena nie zawiera zasypki konstrukcyjnej muru.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-88/B-30005
PN-88/B-30000
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250

Cement hutniczy.
Cement portlandzki.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Beton zwykły.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro
budowli hydrotechnicznych oraz prefabrykatach wykonywanych na placu budowy.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45262310-7 Zbrojenie. Dział robót 45, grupa robótŚ 452,
klasa robótŚ 4526, kategoria robótŚ 45262.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na
celu zbrojenia betonu.
a) przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I,
b) przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Szczególne wymagania dotycz ce materiałów
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Własno ci mechaniczne i technologiczne stali.
 Własno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025Ś2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli
poniżej.
Gatunek stali
StOS-b
St3SX-b
18G2-b6-32355
34GS-b

rednica
pręta
[mm]

Granica
plastyczna
[Mpa]

Wytrzymało ć Wydłużenie
na rozciąganie trzpienia
[Mpa]
[%]

Zginanie
a - rednica

5.5-40
5,5-40

220
240

310-550
370M60

22
24

d - próbki
d = 2a(180)
d = 2a(180)

6-32

410

min. 590

16

d = 3a(90)



W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe.
 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostało ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne,
wżery, wypukło ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci są dopuszczalneŚ
o je li mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,
o je li nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o rednicy
nominalnej do 25 mm, za 0,7 mm dla prętów o większych rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawieraćŚ
o znak wytwórcy,
o
rednicę nominalną,
o gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obróbki cieplnej.
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następującyŚ
o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb
lub innych zanieczyszczeń,
o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mie cić w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na l m długo ci pręta.
 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
 Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdyŚ
o nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
o nasuwają się wątpliwo ci co do jej wła ciwo ci technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
o stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inwestor.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materiałów
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi rodkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania zbrojenia


Czysto ć powierzchni zbrojenia.
o Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczy cić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
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Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
o Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we wła ciwo ciach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
o Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane.
o Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264Ś2002.
o Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264Ś2002
o Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
Montaż zbrojenia.
o Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
o Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
o Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpo rednio
w deskowaniu.
o Montaż zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego.
o Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie.
o Dla zachowania wła ciwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej
grubo ci otulenia.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci wykonania zbrojenia
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest l tona.
Do obliczania należno ci przyjmuje się teoretyczną ilo ć (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długo ć prętów poszczególnych rednic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilo ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o rednicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżejŚ
Odbiór zbrojenia.
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Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inwestora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz
i długo ci zakotwień prętów oraz możliwo ci dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawę płatno ci stanowi cena jednostkowa za l tonę.
Cena obejmujeŚ
 dostarczenie materiału,
 oczyszczenie i wyprostowanie,
 przycinanie,
 wygięcie,
 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszą specyfikacją,
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-89/H-84023/06
PN-B-03264Ś2002

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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1.

WST P.

1.1.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem robót betoniarskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45262311-4 Betonowanie konstrukcji. Dział robót 45,
grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4526, kategoria robótŚ 45262.
1.2.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objętych umową.
1.4.

Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY.

2.1.

Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1.

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000Ś1990 o następujących markachŚ
 marki „25” – do betonu klasy B7.5-B20,
 marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000Ś1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składemŚ
 Zawarto ć krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%,
 Zawarto ć glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7%,
 Zawarto ć alkaliów do 0,6%,
 Zawarto ć alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
 Zawarto ć C4AF+2C3A (zalecane) < 20%.
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące daneŚ
 oznaczenie,
 nazwa wytwórni i miejscowo ci,
 masa worka z cementem,
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 data wysyłki,
 termin trwało ci cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) wiadectwo jako ci cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jako ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inwestora.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementuŚ
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1Ś1996, PN-EN 196-3Ś1996 i PN-EN 196-6Ś1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B30000Ś1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującejŚ
o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1Ś1996, PN-EN 196-3Ś1996 i PN-EN
196-6Ś1997,
o oznaczenie zmiany objęto ci wg PN-EN 196-1Ś1996, PN-EN 196-3Ś1996 i PNEN 196-6Ś1997
o sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryleń) nie dających się rozgnie ć w palcach
i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodno ć z normami cement nie może być użyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następująceŚ
o dla cementu pakowanego (workowanego)Ś
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i cianach)
o dla cementu luzemŚ
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objęto ci cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych cianach).
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresieŚ
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie okresu trwało ci podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
 Każda partia cementu posiadająca oddzielne wiadectwo jako ci powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1Ś1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niżŚ
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odległo ci w wietle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczeniaŚ
 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1Ś2000,
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4Ś2001,
 zawarto ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
 zawarto ci zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6Ś2002 i stało ci zawarto ci frakcji 0-2
mm.
2.2.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy elementów konstrukcyjnych
B-20 – dla wykonania wszystkich elementów konstrukcyjnych.
Wymagania co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1Ś2003, tj.
 nasiąkliwo ć nie większa niż 4%
 mrozoodporno ć przy ubytku nasy nie większym niż 5%, spadek wytrzymało ci nie
większy niż 20% po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania.

2.3.

Materiały do wykonania podbetonu.

Dla Betonów kl. B-7,5, B-10 i B-15 należy utrzymywać wymagania i badania tylko w zakresie
wytrzymało ci betonu na ciskanie. Orientacyjny skład podbetonuŚ
 pospółka kruszona 0/40,
 cement hutniczy 32,5. Ilo ć cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno ć optymalna
8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjachŚ
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.
3.

SPRZ T.

Dozatory muszą mieć aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
4.

TRANSPORT.

4.1.

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1) rodki do transportu betonu
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
 Ilo ć „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybko ć betonowania z
uwzględnieniem odległo ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niżŚ 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1.

Zalecenia ogólne.





Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061Ś2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1.

Dozowanie składnikówŚ


Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładno ciąŚ
2% - przy dozowaniu cementu i wody,
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5.2.2.

3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne wiadectwo legalizacji
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie składników

5.2.3.

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić do wiadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej





Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzićŚ położenie zbrojenia,
zgodno ć rzędnych z projektem, czysto ć deskowania oraz obecno ć wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielko ć otuliny.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysoko ci większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysoko ć ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zaleceniaŚ
o w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpo rednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za po rednictwem
rynny, warstwami o grubo ci do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
o przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpo rednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubo ci większej od 12 cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
5.2.4. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasadŚ
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwo ci min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o rednicy nie większej niż 0,65 odległo ci między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głęboko ć 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund 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. Odległo ć ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długo ci.
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głęboko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo ci elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
do wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze wieżym przezŚ
o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
o obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpo rednio
przed rozpoczęciem betonowania.
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.7. Pobranie próbek i badanie.






Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1Ś2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jako ci betonu i
stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych,
badania powinny obejmowaćŚ
o badanie składników betonu
o badanie mieszanki betonowej
o badanie betonu.

5.3.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

5.3.1.

Temperatura otoczenia


Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymało ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni wieżego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia






Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymało ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymało ci 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcze niej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
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5.4.

Piel gnacja betonu

5.4.1.

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

5.4.2.

Bezpo rednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotno ciową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odno nie jako ci pielęgnowanej powierzchni.
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008Ś2004.
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji







5.5.

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymało ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymało ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

Wykańczanie powierzchni betonu

5.5.1.

Równo ć powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowiązują następujące wymaganiaŚ
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie,
 pęknięcia są niedopuszczalne,
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ciany,
 równo ć gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło ci i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm,
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należyŚ
 wszystkie wystające nierówno ci wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo rednio po rozebraniu szalunków,
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodna powierzchnię bez dołków i porów.
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawa i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem no no ci
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwo ci w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubo ci
oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6.

KONTROLA JAKO CI.

Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
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7.

OBMIAR ROBÓT.

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sąŚ
 l m3 wykonanej konstrukcji,
 l m3 wykonanego podbetonu.

8.

ODBIÓR ROBÓT.

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI.

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla betonu
konstrukcyjnegoŚ
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
 oczyszczenie podłoża,
 wykonanie deskowania z rusztowaniem,
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
 pielęgnacje betonu,
 rozbiórką deskowania i rusztowań,
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilo ć m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmujeŚ
 wyrównanie podłoża,
 przygotowanie,
 ułożenie,
 zagęszczenie i wyrównanie betonu,
 oczyszczenie stanowiska pracy.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1.

Normy










PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-82/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i okre lenia.
PN-85/B-0l 805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-86/B-0l 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania,
konserwacji i napraw.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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10.2.



PN-86/B-01810 Antykorozyjnie zabezpieczenia w budownictwie. Wła ciwo ci ochronne
betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ochrona materiałowostrukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-87/B-O1100 Kruszywo mineralne. Podział, nazwy i okre lenia.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stało ci objęto ci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało ciowych.
PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek.
PN-90/B-06240-44
Domieszki do betonu.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniające.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymało ci betonu na ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymało ci betonu na ciskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B6/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i okre lenia badań.
PN-76/B-06714/05
Kruszywa mineralne. Otaczanie gęsto ci objęto ciowej na wadze
hydrostatycznej.
PN-77/B-06714/07
Kruszywa mineralne. Oznaczanie gęsto ci nasypowej.
PN-89/B-06714/11
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów
mineralnych.
PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17
Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotno ci.
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Oznaczanie nasiąkliwo ci.
PN-78/B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomo ci metodą
bezpo rednią.
PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych.
PN-78/B-06714/28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metoda
bromowa
PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci alkalicznej.
PN-88/B-06714/48
Kruszywa mineralne. Oznaczanie grudek gliny.
PN-878B-06721
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-B-19701Ś1997
Cement powszechnego użytku.
PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych
lub zgrzewanych.
PN-81M-84023 Stal okre lonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-79/6731-17 Cement. Metody badań. Oznaczenie ciepła uwodnienia.
Przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo
ogólne. Czę ć 1, 2 i 3. Wyd. Arkady 1990 r.,
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Beton hydrotechniczny (projekt normy). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa
1989 r.,
Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i
żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych.
C.U.G.W., Departament techniki, Warszawa 1969 r.,
Instrukcja przygotowania metodą zmywania poziomów szwów roboczych między blokami
betonowymi masywnych budowli hydrotechnicznych. Z.B. i D. przy Z.B.W.I., Warszawa
1970 r.,
Instrukcja wykonywania pionowych szwów roboczych w konstrukcjach betonowych przy
zastosowaniu opóźniacza kontaktowego. C.O.B.R.B.H. "Energopol", Warszawa 1978 r.,
"Gospodarka Wodna" - Nr 6 czerwiec 1990 r. Wykonawstwo - betony.,
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć
malarskich.KOR-3A. Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971.,
Opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych budowli przelewowo-spustowej
zapory Dobczyce. Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Hydrotechnicznego
"Energopol". Warszawa 1976 r.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych dla budowy zespołu zbiorników
wodnych Czorsztyn-Nidzica i Sromowce. C.O.B.R.B.H. "Energopol", Warszawa 1977 r.,
Warunki termiczne betonów dla obiektów zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Nidzice i
Sromowce. C.O.B.R.B.H. "Energopol" Warszawa 1977 r.,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych dla obiektów zbiornika wodnego
winna Poręba. Centralny O rodek Badawczo-Rrozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego
"Hydrobudowa", Warszawa 1988 r.,
Wytyczne stosowania normy PN-84/B-03264 w obliczeniach statycznych i projektowaniu
konstrukcji hydrotechnicznych. Politechnika Warszawska IZWBW W-wa 1986 (maszynopis).,
Technologia i organizacja robót w budownictwie wodnym. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa
1977 r.,
Technologia prefabrykatów budowlanych. Bielawski J., Chrabczyński G., Haładyniuk W.,
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1978 r.
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1.

WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z betonowaniem stanowiącym podłoże pod konstrukcje lub fundament
elementów przepustów bez deskowania.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. Dział robót 45, grupa
robótŚ 452, klasa robótŚ 4526, kategoria robótŚ 45262.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych bez zastosowania deskowań.
1.4.

Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Składniki mieszanki betonowej.

Wymagania dotyczące materiałów składających się na mieszankę betonową podano w ST 04.01.02.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu.
Dla Betonów kl. B-7,5, B-10 i B-15 należy utrzymywać wymagania i badania tylko w zakresie
wytrzymało ci betonu na ciskanie. Orientacyjny skład podbetonuŚ
 pospółka kruszona 0/40,
 cement hutniczy 32,5. Ilo ć cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno ć optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjachŚ
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%.
3.

SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe.
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Dozatory muszą mieć aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4.

TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe

4.2.1.

rodki do transportu betonu


Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
 Ilo ć „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybko ć betonowania z
uwzględnieniem odległo ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
4.2.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niżŚ 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C i 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót





Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061Ś2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wymagania szczegółowe
Wymagania szczegółowe podano w ST - 04.01.02.
PonadtoŚ
 ułożenie betonu bezpo rednio w wykopie o cianach pionowych wykonanym w gruntach
nasypowych korpusu wału może nastąpić po zagęszczeniu podłoża w wykopie,
 dopuszczalne odchyłki wymiaroweŚ
o dla ław fundamentowych w planie + 5 cm,
o - dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych + 2 cm,
o - odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych + 2 cm.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem no no ci
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwo ci w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubo ci
oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.

OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jestŚ
1 m3 (metr sze cienny) ułożonego betonu.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Wymagania szczegółowe

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Płatno ć.
Płaci się za rzeczywi cie wykonaną i odebraną ilo ć robót.
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 wytyczenie obiektu,
 dostarczenie materiałów,
 koszt materiałów,
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
 uporządkowanie terenu,
 kontrolę prawidłowo ci wykonania robót wraz z badaniami.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Wg ST - 04.01.02 p. 10.1.
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1.

WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z naprawą poprzez reprofilację betonowych i żelbetowych konstrukcji
hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45262330-3 Naprawa elementów betonowych. Dział robót 45,
grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4526, kategoria robótŚ 45262.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na celu
wykonania naprawy elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie zŚ
 art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Czę ć I –Roboty
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. II.
2.

MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki okre lone wŚ
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
201óś z późniejszymi zmianami),
 Ustawie z dnia 1ó kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw elementów betonowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnych z
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań oraz
betonów zgodnych z ST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do
napraw konstrukcji betonowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1504-1Ś2000.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych jest beton C30/37
( rodowisko XF4 – silne nasycenie wodą ze rodkami odladzającymi).
Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych powinien odpowiadać wymaganiom
dokumentacji projektowej.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.
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3.

SPRZ T

Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogą być wykonane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt
powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów do
napraw konstrukcji betonowych. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego pływu na jako ć wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Dozatory do produkcji mieszanek betonowych muszą mieć aktualne wiadectwo legalizacji.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowa mieszarek wolnospadowych).
4.

TRANSPORT

Materiały powinny być przewożone rodkami transportu kołowego oraz transportu przewidzianego
do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.
5.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-S-10040Ś1999, oraz ST dotyczącą wykonywania
konstrukcji betonowych.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji
betonowych oraz zgodnie z kartami technicznymi załączonymi do projektu.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1.

Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub
użycie wody pod wysokim ci nieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy oczy cić do stopnia
czysto ci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów.
Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może
wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne czę ci i substancje zakłócające wiązanie, takie
jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpo rednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałówŚ
 wytrzymało ci podłoża na odrywanie,
 wilgotno ci podłoża,
 szorstko ci.
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa sczepna)

Powierzchnie betonowe powinny być zagruntowane warstwą sczepną zgodnie z kartą techniczną
Producenta.
5.2.2.3. Wykonanie wypełnienia lub odtworzenie

Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych dla stosowanego materiału.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać zalecanych
przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, zakresów temperatur
otoczenia i podłoża oraz wilgotno ci podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie od
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.
5.2.2.4. Naprawa rys i pęknięć

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub
użycie wody pod wysokim ci nieniem (lanca wodna).
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Iniektowana rysa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy nie
może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne czę ci i substancje zakłócające wiązanie,
takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpo rednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać sprężonym
powietrzem.
5.2.2. Betonowanie
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2001Ś2003 i PN63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładno ciąŚ
 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić do wiadczalnie
jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzićŚ położenie zbrojenia,
zgodno ć rzędnych z projektem, czysto ć deskowania oraz obecno ć wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielko ć otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysoko ci
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
CementŚ
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000Ś1990 o następujących markachŚ
 marki ,,25” - do betonu klasy C8/10 – C16/20,
 marki ,,35” - do betonu klasy wyższej niż C16/20.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000Ś1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składemŚ
 zawarto ć krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
 zawarto ć glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%,
 zawarto ć alkaliów do 0,6%,
 zawarto ć alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
 zawarto ć C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące daneŚ
 oznaczenie,
 nazwa wytwórni i miejscowo ci,
 masa worka z cementem,
 data wysyłki,
 termin trwało ci cementu.
d) wiadectwo jako ci cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jako ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN EN 196-1Ś1996,
PN-EN 196-3Ś1996 i PN-EN 196-6Ś1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000Ś1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni
można wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującejŚ
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1Ś1996, PN-EN 196-3Ś1996 i PN-EN 1966Ś1997,
 oznaczenie zmiany objęto ci wg PN-EN 196-1Ś1996, PN-EN 196-3Ś1996 i PN-EN 1966Ś1997,
 sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryleń) nie dających się rozgnie ć w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodno ć z normami cement nie może być użyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następująceŚ
 dla cementu pakowanego (workowanego)Ś
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)
 podłoża składów otwartych
powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem,
 podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 dopuszczalny okres przechowywania cementu
zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresieŚ
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie okresu trwało ci podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne wiadectwo jako ci powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1Ś1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny być większe niżŚ
 113 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odległo ci w wietle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczeniaŚ
 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1Ś2000,
 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4Ś2001,
 zawarto ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
 zawarto ci zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6Ś2002 i stało ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmujeŚ
 stwierdzenie wła ciwej jako ci materiału na podstawie atestu Producenta,
 sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
 kontrolę prawidłowo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni z oceną dokładno ci usunięcia skorodowanych elementów betonowych,
dokładno ci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstko ci powierzchni oraz
stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),
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kontrolę prawidłowo ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodno ci wykonania powłok,
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),
 kontrolę prawidłowo ci wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena
wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodno ci wykonania,
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),
 oznaczenie przyczepno ci materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymało ć
materiałów naprawczych na odrywanie winna być zgodna z warto cią podaną przez
Producentaś okre la się jako rednią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach
wskazanych przez Inspektoraś wytrzymało ć na odrywanie okre la się metodami
niszczącymi, dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),
 kontrolę prawidłowo ci przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z
oceną dokładno ci usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku
zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy),
 kontrolę prawidłowo ci wykonania iniekcji - wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania
iniekcji z oceną jednorodno ci wykonania wypełnienia).
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN 92/B-01814
lub PN-EN 1542Ś2000. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Kontrola jako ci robót związanych z wykonaniem tynków powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
Czę ć I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.
7.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Naprawę
konstrukcji betonowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.
Odbioru robót polegających na wykonaniu napraw konstrukcji betonowych należy dokonać zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Czę ć I –Roboty ogólnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumentyŚ
 - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
 - Dziennik budowy,
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych czę ciowych,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzićŚ
 - zgodno ć wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
 - protokoły z odbiorów czę ciowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
 - aktualno ć Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia).
8.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatno ci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:






PN-EN 1504-1Ś2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jako ci i ocena zgodno ci. Definicje,
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji,
PN-921B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych,
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PN-EN 1542Ś2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badań. Pomiar przyczepno ci przez odrywanie.

10.2. Inne dokumenty:












Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016,
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. nr 166/2002, poz. 1360, z
późniejszymi zmianami),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czę ć I –Roboty
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. II
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 0ó lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 z dnia
19.03.2003 r.),
Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003, poz.1650 z
dnia 29.09.2003 r.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191/2002, poz.1596 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 wrze nia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr
178/2003, poz. 1745, z dnia 16.10.2003 r.),
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01 kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i
przenoszeniu ciężarów.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z osadzaniem łączników i zbrojenia w otworach.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45262330-3 Zbrojenie. Dział robót 45, grupa robótŚ 452,
klasa robótŚ 4526, kategoria robótŚ 45262.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynno ci umo liwiające i mające na
celu wykonanie Robót wymienionych w p.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łączników na następujących elementach konstrukcjiŚ
− bloki granitowe na ławie elbetowej.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
1.4.1.

Łączniki, kotwy - pręty stalowe osadzone w otworach wierconych w konstrukcji elbetowej,
słu ące do zapewnienia współpracy pomiędzy elementami.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz zgodno ć z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00. “Wymagania Ogólne”.
2.

MATERIAŁY
− pręty ebrowane ze stali BSt500S o rednicy 20mm
− klej epoksydowy

3.

SPRZ T

Otwory w betonie mo na wykonywać dowolnym sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu.
4.

TRANSPORT
Dowóz materiałów dowolnymi rodkami transportu.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Roboty objęte niniejszą SST obejmują następujące czynno ciŚ
− wywiercenie otworów w istniejących elementach betonowych o rednicy, głęboko ci i sposobie
Rozmieszczenia zgodnie z Dokumentacją Projektowąś
− osadzenie na kleju epoksydowym lub zaczynie cementowym w wywierconych otworach
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Przygotowanych prętów kotwiącychś
− oczyszczenie terenu Robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Podstaw kontroli stanowi sprawdzenie jako ci materiałów, ich zgodno ci
z Dokumentacj Projektow , a także kontrola tolerancji wykonawczych.

6.2.

Tolerancje wykonania
rednica prętówŚ
Długo ć prętówŚ
Rozstaw otworówŚ
żłęboko ć osadzenia łącznikaŚ

7.

+0.3 mm
-0.5 mm
± 2 cm
± 1 cm
w = 0 +10 mm

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) osadzonego łącznika lub pręta zbrojeniowego zgodnie z
typem okre lonym w Dokumentacji Projektowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiory powinny być dokonywane zgodnie z zaleceniami SST DM.00.00.00. “Wymagania
Ogólne”, jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Podstawą płatno ci jest cena jednostkowa za 1 sztukę (szt.) osadzonego łącznika lub pręta
zbrojeniowego według dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną u rednioną dla zało onego sposobu wykonania i obejmujeŚ
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiału,
- wykonanie otworów,
- wypełnienie otworów po oczyszczeniu z pyłów, klejem na bazie ywicy epoksydowej lub
zaczynem cementowym,
- osadzenie prętów w otworach,
- uporządkowanie terenu Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-91/S-10042
PN-63/B-06251
PN-89/H-84023/06
PN-88/B-32250
PN-63/B-06251
PN-77/S-10040
PN-86/C-89085/01

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprę one. Projektowanie.
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Stal okre lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. żatunki.
Materiały budowlane. Woda do betonów.
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne".
elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
ywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszemś Inwestor może dopu cić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu
podłoża.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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5.
5.1.

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

5.2.

Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpo rednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inwestora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inwestora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególno ci jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szeroko ć nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inwestora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.
5.4.

Profilowanie i zag szczanie podło a

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głęboko ć zaakceptowaną
przez Inwestora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysoko ciowych i zagę cić warstwę
do uzyskania warto ci wskaźnika zagęszczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. cięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Bezpo rednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy okre lać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto ci wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Na głęboko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

Minimalna warto ć Is dlaŚ
Innych dróg
Autostrad i dróg
ekspresowych

Ruch ciężki i
bardzo ciężki

Ruch mniejszy od
ciężkiego

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
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okre lić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotno ć gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
5.5.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a

stanie.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.
Lp.

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża
Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwo ć badań i pomiarów

1

Szeroko ć koryta

10 razy na 1 km

2

Równo ć podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równo ć poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysoko ciowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

7

Zagęszczenie, wilgotno ć w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
gruntu podłoża
rzadziej niż raz na 600 m2

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szeroko ć koryta (profilowanego podłoża)
Szeroko ć koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równo ć koryta (profilowanego podłoża)
Nierówno ci podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówno ci nie mogą przekraczać 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysoko ciowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

O w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie warto ci modułów
odkształcenia, to warto ć stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre lonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotno ć w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ć gruntu
podłoża powinna być równa wilgotno ci optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło a)

6.3.

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głęboko ci co najmniej 10
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.








Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równo ci
nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podło e stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
 piaski,
 wir i mieszanka,
 geowłókniny,
a odcinających - oprócz wy ej wymienionych:
 miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zale nością:
d 15
5
d 85
gdzie:
d15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło a.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zale nością:
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U 

d 60
d 10

5

gdzie:
U - wska nik ró noziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
żeowłókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. Podło e w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.5.2. Składowanie geowłóknin
żeowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą nale y przechowywać w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien
wykazać się mo liwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
4.3. Transport geowłóknin
żeowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
 opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
 zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
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 ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
 niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić
lub rozciąć geowłókniny.
Ka da bela powinna być oznakowana w sposób umo liwiający jednoznaczne stwierdzenie, e
jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podło e gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST - 02.00.00 „Roboty ziemne”
oraz ST - 06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podło a”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umo liwiający wykonanie
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych ni co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy u yciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. żrubość rozło onej warstwy lu nego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Je eli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie
układania ka dej następnej warstwy mo e nastąpić po odbiorze przez Inwestora warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej nale y
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłu nymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłu nymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bie ąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, a do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie nale y kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska nik zagęszczenia
nale y określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemo liwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia nale y oprzeć na metodzie obcią eń płytowych. Nale y określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wy sza od
wilgotności optymalnej, kruszywo nale y osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest ni sza od wilgotności optymalnej, kruszywo nale y zwil yć określoną ilością
wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Je eli w dokumentacji projektowej przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to
co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
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 określenia grubości warstwy materiału w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
po zagęszczeniu,
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u yć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
5.5. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny nale y rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podło a, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie
drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny nale y spełnić wymagania określone w
SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma
geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podło a gruntowego.
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie mo e
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Le ącą wy ej warstwę nawierzchni nale y wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to
znaczy tak, e pojazdy dowo ące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po ju
uło onym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed uło eniem następnej warstwy powinny
być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z
geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wy ej le ącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obcią a Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
żeowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłu na

co 20 m na ka dym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km
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4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie
planie *)

7

żrubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej działce roboczej, lecz nie rzadziej
ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 600 m2

osi

w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie mo e się ró nić od szerokości projektowanej o więcej ni +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłu ne warstwy odcinającej i odsączającej nale y mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej nale y mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Ró nice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni  3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej ni  5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. żrubość warstwy
żrubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1
cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale y
mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wska nik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien być mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia nale y badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin nale y kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podło a gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto nale y sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny u yte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie
powinny mieć takich uszkodzeń.
6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej













Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie uło onej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy geowłóknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-04481

żrunty budowlane. Badania próbek gruntu
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2.
3.

PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podło a przez obcią enie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wska nika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło u z zastosowaniem geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują
STŚ
ST-06.01.03.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.3 Podbudowa z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotno ci kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznieŚ
ST-06.01.03.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.3 Podbudowa z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudówŚ
ST-06.01.03.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.3 Podbudowa z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le eć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie mo e przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie mo e przekraczać 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania okre lone w tablicy 1.

Wyszczególnienie
wła ciwo ci

Lp.

1
2
3
4
5
6

7

Zawarto ć ziaren mniejszych ni
0,075 mm, % (m/m)
Zawarto ć nadziarna, % (m/m), nie
więcej ni
Zawarto ć ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej ni
Zawarto ć zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej ni
Wska nik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PNB-04481, %
cieralno ć w bębnie Los AngelesŚ
a) cieralno ć całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej ni ,
b) cieralno ć czę ciowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej ni
Nasiąkliwo ć, %(m/m), nie więcej ni

Kruszywa
naturalne

Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa
łamane

u el

Podbudowa

pomoc- zasadnicza
nicza
od 2 do od 2 do
12
10

Badania według

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2 do
12

zasadnicza
od 2
do 10

pomocnicza
od 2 do
12

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714-15 [3]

35

45

35

40

-

-

PN-B-06714-16 [4]

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481 [1]

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931-01 [26]

35

45

35

50

40

50

PN-B-06714-42 [12]

30
2,5

40
4

30
3

35
5

30
6

35
8

PN-B-06714-18 [6]

PN-B-06714-15 [3]
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8
9
10
11

Mrozoodporno ć, ubytek masy po 25
cyklach zamra ania, %(m/m), nie
więcej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej ni
Zawarto ć związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej ni
Wska nik no no ci wno mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni Ś
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714-28 [9]

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje sięŚ
 wir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
 piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje sięŚ
 piasek wg PN-B-11113 [16],
 miał wg PN-B-11112 [15],
 geowłókninę o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania wła ciwo ci kruszyw
Do ulepszania wła ciwo ci kruszyw stosuje sięŚ
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
 wapno wg PN-B-30020 [19],
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
 u el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inwestora.
Rodzaj i ilo ć dodatku ulepszającego nale y przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nale y stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło a
Podło e pod podbudowę powinno spełniać wymagania okre lone w ST - 06.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podło a” i ST - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być uło ona na podło u zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzić wzoremŚ
d 15
d 85

5

(1)

w którymŚ
d15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e być spełniony, nale y na podło u uło yć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne wła ciwo ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunkuŚ
d 50
O 90

 1,2

(2)

w którymŚ
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podło a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilo ci 90% (m/m)ś warto ć parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych ni co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczno ć zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa grubo ci projektowanej. żrubo ć pojedynczo układanej
warstwy nie mo e przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozło ona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa
składa się z więcej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy
ka dej następnej warstwy mo e nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inwestora.
Wilgotno ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci
optymalnej, okre lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno ć
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mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwil ona
okre loną ilo cią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa
jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszankę nale y osuszyć.
Wska nik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celuŚ
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest wła ciwy,
 okre lenia grubo ci warstwy materiału w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo ci warstwy po zagęszczeniu,
 okre lenia liczby przej ć sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u yć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca mo e przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inwestora.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Je eli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inwestora, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła ciwego utrzymania podbudowy obcią a Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwo ć ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwo ć badań
Lp. Wyszczególnienie badań
1
2
3
4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno ć mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie wła ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Minimalna liczba Maksymalna
badań na dziennej powierzchnia
działce roboczej
podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)

2
600
10 próbek na 10000 m2
dla ka dej partii kruszywa i
przy ka dej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y
pobierać w sposób losowy, z rozło onej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bie ąco przekazywane Inwestorowi.
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6.3.3. Wilgotno ć mieszanki
Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotno ć nale y okre lić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie ka dej warstwy powinno odbywać się a do osiągnięcia wymaganego wska nika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy nale y sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia nale y oprzeć na metodzie obcią eń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni
raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inwestora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla
ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

 2,2

6.3.5. Wła ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich wła ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecno ci Inwestora.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1
2

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szeroko ć podbudowy
Równo ć podłu na

Minimalna częstotliwo ć pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na ka dym pasie ruchu
3
Równo ć poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysoko ciowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m
7
żrubo ć podbudowy
Podczas budowyŚ
w 3 punktach na ka dej działce roboczej,
lecz nie rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbioremŚ
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz
na 2000 m2
8
No no ć podbudowyŚ
co najmniej w dwóch przekrojach na
- moduł odkształcenia
ka de 1000 m
- ugięcie sprę yste
co najmniej w 20 punktach na ka de
1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szeroko ć podbudowy
cm.

Szeroko ć podbudowy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowanej o więcej ni +10 cm, -5

Na jezdniach bez krawę ników szeroko ć podbudowy powinna być większa od szeroko ci
warstwy wy ej le ącej o co najmniej 25 cm lub o warto ć wskazaną w dokumentacji projektowej.
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6.4.3. Równo ć podbudowy
Nierówno ci podłu ne podbudowy nale y mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówno ci podbudowy nie mogą przekraczaćŚ
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło a
 5 cm.

O podbudowy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni

6.4.7. żrubo ć podbudowy i ulepszonego podło a
żrubo ć podbudowy nie mo e się ró nić od grubo ci projektowanej o więcej ni Ś
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No no ć podbudowy

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprę yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wska niku
wno nie
mniejszym
ni [%]
60
80
120

Wska nik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy ni

Wymagane cechy podbudowy
Minimalny moduł
Maksymalne ugięcie sprę yste odkształcenia mierzony
pod kołem [mm]
płytą o rednicy 30 cm
[Mpa]

1,0
1,0
1,03

40 kN

50 kN

od pierwszego
obcią enia ź1

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

od drugiego
obcią enia ź2

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewła ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od okre lonych w
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głęboko ci co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko ć podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubo ć do połowy szeroko ci pasa ruchu, doło enie
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewła ciwa grubo ć podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
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na odpowiednią głęboko ć, zgodnie z decyzją Inwestora, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewła ciwa no no ć podbudowy
Je eli no no ć podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inwestora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie
no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w STŚ
ST-06.01.03.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
ST-06.01.03.3 Podbudowa z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

żrunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metodą
bezpo rednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w bębnie Los
Angeles
u el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.
29.
30.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podło a przez obcią enie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wska nika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę no ną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru, spełniająca wymagania niniejszej
specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru z dodatkiem kruszywa łamanego,
spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane mo e pochodzić z kruszenia ziaren
wiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
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Kruszywo powinno spełniać wymagania okre lone w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło a
Przygotowanie podło a powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa nale y wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podło a,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozło enie mieszanki,
 zagęszczenie rozło onej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy związane podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 10.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę no ną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania okre lone w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło a
Przygotowanie podło a powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa nale y wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podło a,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozło enie mieszanki,
 zagęszczenie rozło onej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy związane podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 10.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z u la wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. u el wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego
wielkopiecowego.

u la

1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z u la wielkopiecowego kawałkowego stabilizowanego
mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego,
spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzić z przeróbki wolno
ostudzonego u la hutniczego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek spieków metalicznych. Kruszywo nie mo e zawierać składników zagra ających rodowisku
lub zdrowiu.
Do wykonania podbudowy zasadniczej z u la wielkopiecowego mo na u yć dodatkowo
kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.
Do wykonania podbudowy pomocniczej z u la wielkopiecowego mo na u yć dodatkowo
kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i wiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywo do podbudów z u la wielkopiecowego kawałkowego powinno spełniać wymagania
okre lone w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło a
Przygotowanie podło a powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa nale y wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi.
Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
Wła ciwo ci u la wielkopiecowego nale y badać dla ka dej partii u la wielkopiecowego
według tablicy 1 pkt 2.3.2.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwymi odcinkami podbudowy podano w ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z u la
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podło a,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozło enie mieszanki,
 zagęszczenie rozło onej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z u la wielkopiecowego
kawałkowego.
Pozostałe normy i przepisy związane podano w ST - 06.01.03 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robótŚ
45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jakoŚ
– podbudowę pomocniczą,
– podbudowę zasadniczą.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego
Czę ć konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw no nych z tłucznia i klińca
kamiennego.
1.4.2. Pozostałe okre lenia
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], sąŚ
– kruszywo łamane zwykłeŚ tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
– woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3.

Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]Ś
– tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
– kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
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– kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inwestor może dopu cić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo ród
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną okre lone w ST.
Jako ć kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre lonymi
dlaŚ
– klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
– klasy II i III
- dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8].

L.p.
1

2
3

4

Wła ciwo ci
cieralno ć w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]Ś
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu,
– w klińcu,
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niżŚ
Nasiąkliwo ć, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niżŚ
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych,
b) dla kruszyw ze skał osadowych.
Odporno ć na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie więcej niżŚ
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych,
b) dla kruszyw ze skał osadowych.
Odporno ć na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpo redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie więcej niżŚ
- w klińcu,
- w tłuczniu.

Klasa II

Klasa III

35
40

50
50

30

35

2,0
3,0

3,0
5,0

4,0
5,0

10,0
10,0

30

nie bada się
nie bada się

nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależno ci od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8].

l.p.

Wła ciwo ci

1.

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto ć ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu,
– w klińcu,
b) zawarto ć frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niżŚ
– w tłuczniu i w klińcu,
c) zawarto ć podziarna, % m/m, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu i w klińcu,
d) zawarto ć nadziarna, % m/m, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu i w klińcu.
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu i w klińcu.
Zawarto ć ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie więcej niżŚ
– w tłuczniu,
– w klińcu.
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]Ś

2.
3.

4.

Podbudowa
jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

0,2

0,3

40
nie bada się

45
nie bada się
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–
2.4.

w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niżŚ

wzorcowa

Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub
z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać
się możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego
klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania okre lone w ST-06.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową
powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek
drobnych, wyrażony wzoremŚ
D15

GdzieŚ

d 85

 15

– D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo odsączającej,
– d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególno ci wymagana jest odpowiednia
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wytrzymało ć mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz
odpowiednie wła ciwo ci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inwestora, z tolerancjami okre lonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3.

Wbudowywanie i zag szczanie kruszywa

Minimalna grubo ć warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubo ć warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubo ci powyżej 20 cm należy wykonywać w
dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubo ci, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubo ć rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubo ć projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przej ciami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami
podłużnymi, czę ciowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami
podłużnymi, czę ciowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo ć warstwy
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę
kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4.

Odcinek próbny

Jeżeli w ST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celuŚ
– stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest wła ciwy,
– okre lenia grubo ci warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci warstwy po zagęszczeniu,
– ustalenia liczby przej ć sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długo ć nie powinna
być mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inwestora.
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5.5.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inwestora, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła ciwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci kruszywa okre lone w pkt 2.3 i tablicach
1 i 2 niniejszych ST.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstotliwo ć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego.

Częstotliwo ć badań
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.3.2.

Wyszczególnienie badań

Minimalne ilo ci
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy na
jedno badanie (m2)

2

600

Uziarnienie kruszyw.
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych w kruszywie.
Zawarto ć ziaren nieforemnych w kruszywie.
cieralno ć kruszywa.
Nasiąkliwo ć kruszywa.
Odporno ć kruszywa na działanie mrozu.
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych.

6000 i przy każdej zmianie
źródła pobierania materiałów

Badania wła ciwo ci kruszywa

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inwestorowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich wła ciwo ci okre lonych w pkt 2.3
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwo cią gwarantującą zachowanie jako ci robót i
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inwestora. Próbki do badań
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecno ci Inwestora.
6.4.
6.4.1.

Wymagania dotycz ce no no ci i cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwo ć pomiarów
1. Szeroko ć podbudowy
10 razy na 1 km
2. Równo ć podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
3. Równo ć poprzeczna
10 razy na 1 km
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4.
5.
6.
7.

Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysoko ciowe
Ukształtowanie osi w planie*)
Grubo ć podbudowy

8.

No no ć podbudowy

10 razy na 1 km
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
co 100 m
– podczas budowy w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m²,
– przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż
raz na 2000 m²
nie rzadziej niż raz na 3000 m²

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.

6.4.2.

Szeroko ć podbudowy
Szeroko ć podbudowy nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż +10 cm, -5

cm.

Na jezdniach bez krawężników szeroko ć podbudowy powinna być większa od szeroko ci
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o warto ć wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równo ć podbudowy
Nierówno ci podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [11].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówno ci podbudowy nie mogą przekraczaćŚ
– 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
– 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysoko ciowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
O podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubo ć podbudowy
Grubo ć podbudowy nie może różnić się od grubo ci projektowanej o więcej niżŚ
– dla podbudowy zasadniczej  2 cm,
– dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. No no ć podbudowy
Pomiary no no ci podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące no no ci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania no no ci podbudowy zasadniczej w zależno ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Ruch lekki
Ruch lekko redni i redni

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu
płyty o rednicy 30 cm (MPa)
I

II

Pierwotny M E

Wtórny M E

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o rednicy 30 cm,
powinien być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
II

I

odkształcenia M E do pierwotnego modułu odkształcenia M E jest nie większy od 2,2.
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ME
I

ME

6.5.

 2,2

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

Niewła ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od okre lonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli szeroko ć podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubo ć, do połowy szeroko ci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewła ciwa grubo ć
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednią głęboko ć, zgodnie z decyzją Inwestora, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewła ciwa no no ć podbudowy
Jeżeli no no ć podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inwestora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmujeŚ
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
– rozłożenie kruszywa,
– zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-06714-12

2.
3.
4.
5.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

6.

PN-B-06714-26

7.

PN-B-06714-42

8.
9.
10.

PN-B-11112
PN-S-96023
BN-64/8931-02

11.

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metodą
bezpo rednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w bębnie Los
Angeles.
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. żrupa robót:
452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego.
Podbudowę z betonu asfaltowego mo na wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg
poni szego zestawienia:
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu

Katalog typowych konstrukcji jezdni
podatnych, 1983
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych 100
kN/pas/dobę
R1 (bardzo lekki)
<4
R2 (lekki)
4  12
R3 (lekkośredni)
13  24
R4 (średni)
25  70
R5 (cię ki)
71  335
R6 (bardzo cię ki)
1.4.

> 335

Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
≤ 12

KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6

13  70

71 335
336  1000
1001  2000
> 2000

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.2.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, uło ona i zagęszczona.

1.4.3.

Podło e pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do uło enia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.4.

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.5.

źmulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.6.
1.5.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Asfalt
Nale y stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].
Rodzaje stosowanych asfaltów w zale ności od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3.

Wypełniacz

Nale y stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np.
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą
Inwestora.
Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
2.4.

Kruszywo
W zale ności od kategorii ruchu nale y stosować kruszywa podane w tablicy 1.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiału, nr normy

1

Kruszywo łamane granulowane oraz zwykłe
wyprodukowane ze wszystkich rodzajów skał
litych oraz z surowca sztucznego ( u le), wg
PN-B-11112:1996
wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
żrys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84

2
3
4
5

Piasek wg PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

Kategoria ruchu
KR 1-2
kl. I, II, III
gat. 1, 2

kl. I, II
gat. 1, 2

kl. I, II
kl. I, II, III
gat. 1, 2
gat. 1, 2

kl. I, II
gat. 1, 2
gat. 1, 21)

podstawowy, zastępczy,

podstawowy

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
pyły z odpylania, popioły
laboratorium drogowego
lotne z węgla kamiennego
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
D70, D50
1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1
2.5.

KR 3-6

pyły z odpylania 2)
D70, D50

Asfalt upłynniony
Nale y stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].
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2.6.

Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.źmA-94 [11].
3.

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać
się mo liwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców stalowych gładkich lekkich i średnich,
 walców ogumionych cię kich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.
4.2.1.

Transport materiałów
Asfalt
Asfalt nale y przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2.

Wypełniacz

Wypełniacz luzem nale y przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umo liwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany mo na przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3.

Kruszywo

Kruszywo mo na przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego nale y przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposa onymi
w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposa onej w
system ogrzewczy.
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5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy
Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
 doborze składników mieszanki,
 doborze optymalnej ilości asfaltu,
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z zało eniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
Zawartość frakcji grysowej
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna zawartość
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %,
m/m

Kategoria ruchu
KR 1-2
Mieszanka mineralna, mm
0/20
0/16
0/12,8

0/31,5

0/25

100
80100
6590
5080
4474
3565
2753
2040

100
77100
6486
5375
4566
3859
3353
3048
2338
1730

100
81100
7090
6080
5072
4265
3658
2747
1934

KR 3-6

0/31,5

0/25

100
87100
6388
5480
4572
4065
3554
3053
2445
1735

100
83100
6890
5883
4573
4067
3459
2547
1735

(6583)
1026
720
617
511
410
37

(6583) (6080) (5575) (5070)
1025
1329
1730
1533
718
822
1122
924
615
619
919
720
513
515
614
513
512
512
613
512
47
48
48
48

(7083) (6681)
1022
1224
717
818
514
716
411
512
310
511
36
47

3,54,5

3,84,8

2,84,5

4,05,2

100
85100
7290
6583
5575
4060
2545

4,05,5

100
83100
7593
6585
4770
3050

4,05,8

3,04,7
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 031,5 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla
KR 1-2.

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 025 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR
1-2.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR
1-2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR
1-2

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla
KR 1-2

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 031,5 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla
KR 3-6

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 025 mm do podbudowy z betonu asfaltowego dla KR
3-6.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 1  7.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 L. p. 16.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 3 L. p. 79.
5.3.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym tak e wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego
gęstości w zale ności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej ni  2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
 dla D 50
145°C – 165°C
 dla D 70
140°C – 160°C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości

1

Uziarnienie mieszanki, mm

2
3
4

Moduł sztywności pełzania 1), MPa
Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°C, kN
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń, % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach

5
6

Kategoria ruchu
KR 1-2
KR 3-6
0/12,8; 0/16;
0/25; 0/31,5
0/20; 0/25; 0/31,5
≥ 16,0
nie wymaga się
≥ 8,0
≥ 11,0
1,5  3,5
1,5  4,0
4,0  8,0

4,0  8,0
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Marshalla, %
≤ 75,0
≤ 72,0
żrubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: [cm]
- 0/12,8
3,5  5,0
- 0/16
4,0  5,0
7
- 0/20
5,0  6,0
- 0/25
8,0  10,0
8,0  10,0
- 0/31,5
9,0  16,0
9,0  16,0
Wska nik zagęszczenia warstwy, %
≥ 98,0
≥ 98,0
8
Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v
9
4,5  9,0
4,5  9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna
być wy sza o więcej ni 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
 z D 50
130°C – 170°C
 z D 70
125°C – 165°C.
5.4.

Przygotowanie podłoża

Podło e pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe,
ustabilizowane i nośne.
Powierzchnia podło a powinna być sucha i czysta.
Przed rozło eniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podło e nale y
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,
w zale ności od rodzaju podło a pod podbudowę, wynoszą 0,3 - 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym, określonym w ST i zaakceptowanym przez Inwestora.
5.5.

Poł czenie mi dzywarstwowe

Podbudowę z betonu asfaltowego nale y skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed uło eniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
wynoszą 0,3 - 0,5 kg/m2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
 8 h przy ilości powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 2 h przy ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6.

Warunki przyst pienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego mo e być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby
była nie ni sza od 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7.

Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inwestora kontrolnej produkcji w postaci próbnego
zarobu.
W pierwszej kolejności nale y wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej nale y pobrać po opró nieniu zawartości mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w
mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 4.
5.8.

względem

składu

Odcinek próbny

Je eli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy u yty sprzęt jest właściwy,

Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

L.p.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1-2
KR 3-6

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):
 5,0
 4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
 3,0
 2,0
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075
 2,0
 1,5
4 Asfalt
 0,5
 0,3
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca mo e przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inwestora.
1

5.9.

Wbudowywanie i zag szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposa oną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być ni sza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym
na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej ni :
 dla asfaltu D 50
125°C,
 dla asfaltu D 70
115°C.
Zagęszczanie mieszanki nale y rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wska nik
zagęszczenia uło onej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą
przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze
podłu ne nale y zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze podłu ne układanej następnej warstwy, np. wią ącej, powinno być przesunięte o co
najmniej 15 cm względem złącza podłu nego podbudowy.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.01.07

Strona 12

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych
badań Inwestorowi do akceptacji.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 1 próbka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
Właściwości asfaltu
dla ka dej dostawy (cysterny)
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
Właściwości kruszywa
1 na 200 Mg i przy ka dej zmianie
Temperatura składników mieszanki
dozór ciągły
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoka dy pojazd przy załadunku i w
asfaltowej
czasie wbudowywania
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
Właściwości próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
jeden raz dziennie
wytwórni
Wyszczególnienie badań

6.3.2.

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej nale y pobrać po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie
laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla ka dej cysterny nale y określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na ka de 100 Mg zu ytego wypełniacza nale y określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt
2.3.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 5 nale y określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna
być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru  2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i ST.
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6.3.9.

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej nale y określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4.

6.4.1.

Badania dotycz ce cech geometrycznych i wła ciwo ci podbudowy z betonu asfaltowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

L.p.
1
2
3
4
5

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość warstwy
Równość warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie

6
7
8
9
10
11
12

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłu nej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
żrubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
Złącza podłu ne i poprzeczne
cała długość złącza
Krawęd , obramowanie warstwy cała długość
Wygląd warstwy
ocena ciągła
Zagęszczenie warstwy
2 próbki z ka dego pasa o długości do 1000 m
Wolna przestrzeń w warstwie
jw.
żrubość warstwy
jw.

6.4.2.

Szerokość podbudowy

6.4.3.

Równość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm.

Nierówności podłu ne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny
być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności
Lp.
1
2
3

Drogi i place
Drogi klasy I, II, III
Drogi klasy IV i V
Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi

Podbudowa asfaltowa
9
12
15

6.4.4.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe

6.4.6.

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.
Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancją  5 cm.
6.4.7.

żrubość podbudowy
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6.4.8.
6.4.9.

żrubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją 10 %.
Złącza podłu ne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd podbudowy
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
 rozło enie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
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5.
6.
7.
8.
9.

5. PN-C-96170:1965
6. PN-C-96173:1974
7. PN-S-04001:1967
8. PN-S-96504:1961
9. BN-68/8931-04

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997.
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe źmA-94. IBDiM – 1994.
12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i wirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obcią eniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. Dział robót:
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
 do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
 kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
 upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
 do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
 upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
 asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inwestora.

2.3.

Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4.

Zużycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

Zużycie (kg/m2)
od 0,4 do 1,2

Temat „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.01.09

Strona 3

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
2

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4 do 0,6

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inwestora.
2.5.

Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z
twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące
i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3.

Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie
następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport lepiszczy

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed
dostępem wody.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna
mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5.
5.1.

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

5.2.

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego
powietrza.
5.3.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może
być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inwestora jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp.
1
2
3

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

Temperatury (oC)
od 20 do 40 *)
od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w
warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch
budowlany.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy
w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Temat „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1
2

Rodzaj lepiszcza

Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

lepkość
penetracja

PN-EN 12596:2009
PN-EN 12277:2009

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. 10.1. Normy
1.

PN-S-04001:1967

2.
3.
4.
5.

PN-C-96170:1965
PN-S-96025:2000
PN –EN 12277:2009
PN-B 24003:1997
PN-EN 12596:2009

6.

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Drogi asfaltowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania.
Asfaltowa emulsja kationowa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie lepkości dynamicznej metodą
próżniowej kapilary
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10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Grupa
robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmują ST:
1. ST - 06.02.05 Nawierzchnia tłuczniowa,
2. ST - 06.02.04 Nawierzchnia brukowcowa.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy wibracje i hałas.

1.4.2.

Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez
użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.

Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4.

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

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać
wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.
2.3.

Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub
z wodociągów, bez specjalnych wymagań.
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3.

SPRZ T

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych należy stosować sprzęt określony w ST 06.02.05 „Nawierzchnia tłuczniowa” lub ST - 06.02.04 „Nawierzchnia brukowcowa”.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport materiałów kamiennych

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości
kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w ST - 06.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych
przez Inwestora.
Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inwestora, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.
5.3.

Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w ST - 06.02.05 „Nawierzchnia
tłuczniowa” lub ST - 06.02.04 „Nawierzchnia brukowcowa”.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz
w ST - 06.02.05 „Nawierzchnia tłuczniowa” lub ST - 06.02.04 „Nawierzchnia brukowcowa”.
6.2.

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.
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6.2.2.

Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04 [24].
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04 [24].
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20
mm dla nawierzchni brukowcowej.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją  0,5%.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni

L. p.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość nawierzchni
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie *)
Grubość nawierzchni

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety
co 100 m
Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m².
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m².

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w
środku i na końcu każdego łuku poziomego
6.2.4.

Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.5. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż  5 cm.
6.2.6. Szerokość nawierzchni
5 cm.
7.
7.1.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 nawierzchni podano w ST- 06.02.05
„Nawierzchnia tłuczniowa” i ST - 06.02.04 „Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
2. PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
3. PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
4. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłość)
6. PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
7. PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
8. PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
9. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
10. PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
11. PN-B-06714-20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
krystalizacji
12. PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
13. PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
14. PN-B-11104
Materiały kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i
ocena zgodności
18. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN-S-06101
Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
20. PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
21. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
22. BN-64/8931-01
Oznaczanie wskaźnika piaskowego
23. BN-64/8931-02
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
24. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni wirowej.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni. Dział robót:
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni wirowej.
Nawierzchnię wirową mo na wykonywać na drogach obcią onych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.
Nawierzchnię wirową mo na wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:
 podło u gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny dwuwarstwowo,
 podło u gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
 warstwie odsączającej, w przypadku gdy podło em jest grunt nieprzepuszczalny dwuwarstwowo.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i
hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub wirowa.

1.4.2.

Nawierzchnia wirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa
ścieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez u ycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.

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

1.5.

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

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2.

Materiały do nawierzchni wirowych

Mieszanka wirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład
ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne u yte do mieszanki wirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wska nik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki wirowej

Wymiary oczek
kwadratowych
sita [mm]

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
przechodzi przez sito, % wag.
nawierzchnia jednowarstwowa
warstwa dolna nawierzchni
lub warstwa górna nawierzchni
dwuwarstwowej
dwuwarstwowej
a1
b1
a
b

50

-

-

-

100

20
12
4
2
0,5
0,075

86
68
44
15

92
64
47
26
8

100
88
65
49
28
12

67
54
30
19
11
3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek wirowych
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotyczące sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania nawierzchni wirowej

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni wirowej powinien wykazać się
mo liwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozkładania, profilowania,
 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
 przewo nych zbiorników na wodę do zwil ania mieszanki optymalnej, wyposa onych w
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
 walców wibracyjnych.
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4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.

Transport kruszywa

Kruszywo mo na przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podło a

Podło e gruntowe pod nawierzchnię wirową powinno spełniać wymagania określone w ST06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło a”.
Podło e powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez uło enie
warstwy odsączającej z piasku o wska niku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według
zasad określonych w ST-06.01.02 „Warstwy odsączające i odcinające”.
Zamiast warstwy odsączającej podło e gruntowe mo na ulepszyć stabilizując je wapnem,
cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w ST-06.01.03.1-3
„Podbudowy i ulepszone podło a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.
żrubość warstwy ulepszonego podło a, je eli nie została określona w dokumentacji
projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
5.3.

Wykonanie nawierzchni wirowej

5.3.1.

5.3.2.

Projektowanie składu mieszanki wirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
 wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki wirowej, wg wymagań p. 2.2,
 wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
 wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą
PN-B-04481 [1].
Odcinek próbny

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST-06.02.02 „Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki wirowej
Mieszanka wirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy u yciu
równiarki. żrubość rozło onej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną, tj.:
 dla nawierzchni jednowarstwowej (na podło u ulepszonym) od 8 do 12 cm,
 dla ka dej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podło y gruntowym lub warstwie
odsączającej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozło eniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłu nymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłu nymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie nale y
kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on
określony, do osiągnięcia wska nika zagęszczenia nie mniejszego ni 0,98 zagęszczenia maksymalnego,
określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotność mieszanki wirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wy sza o więcej ni 2% od wilgotności
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optymalnej, mieszankę nale y osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inwestora, a w przypadku gdy jest
ni sza o więcej ni 2% - zwil yć określoną ilością wody. Wilgotność mo na badać dowolną metodą
(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).
Je eli nawierzchnię wirową wykonuje się dwuwarstwowo, to ka da warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wy ej.
5.4.

Utrzymanie nawierzchni wirowej

Nawierzchnia wirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nale y dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze
zbiorników przewo nych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zaje d ana (dogęszczana) przez samochody na całej
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na ró ne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu
wybojów. Je eli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca nale y wyciąć pionowo i
usunąć, dosypać świe ej mieszanki wirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub
ręcznym ubijakiem.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki wirowej i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do
akceptacji.
6.3.
6.3.1.

Badania dotyczące cech geometrycznych i wła ciwo ci nawierzchni wirowej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni wirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

6.3.2.

Lp.
1

Wyszczególnienie badań
Ukształtowanie osi w planie

2
3
4
5

Rzędne wysokościowe
Równość podłu na
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne

6
7
8

Szerokość
żrubość
Zagęszczenie

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
co 100 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych
co 100 m
co 20 m na ka dym pasie ruchu
10 pomiarów na 1 km
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach
głównych łuków poziomych
10 pomiarów na 1 km
10 pomiarów na 1 km
1 badanie na 600 m2 nawierzchni

Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
ni  5 cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno
być większe ni +1 cm i -3 cm.
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6.3.4.

Równość nawierzchni

Nierówności podłu ne nawierzchni nale y mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne nale y mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie
powinny przekraczać 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie mo e ró nić się od szerokości projektowanej o więcej ni -5 cm i
+10 cm.
6.3.7. żrubość warstw
żrubość warstw nale y sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm.
6.4.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nale y przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów
odwodnienia z dokumentacją projektową.
Pochylenie niwelety dna rowów nale y sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe ni  0,1%, przy zachowaniu
zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.
6.5.

Zag szczenie nawierzchni

Zagęszczenie nawierzchni nale y badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, e maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę
zagęszczenia nawierzchni mo na wykonywać dowolną metodą.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wirowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inwestora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni wirowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
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 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podło a gruntowego lub
warstwy odsączającej,
 dostarczenie materiałów,
 dostarczenie i wbudowanie mieszanki wirowej,
 wyrównanie do wymaganego profilu,
 zagęszczenie poszczególnych warstw,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
9.3.

Normy

1.
2.

PN-B-04481
PN-B-11111

3.

PN-B-11113

4.
5.
6.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

żrunty budowlane. Badanie próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wska nika zagęszczenia gruntu.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nawierzchni tłuczniowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej bezpo rednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.
1.5.

Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpo redniego
przejmowania ruchu.
Kruszywo łamane - materiał ziarenisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych,
wg PN-B-01100 [1].
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarenami
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielko ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielko ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielko ci ziaren do 4 mm.
Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym
kształtem ziaren o stępionych krawędziach i narożach, o wielko ci ziaren od 0,075 mm do 4
mm.
Piasek - kruszywo naturalne o wielko ci ziaren do 2 mm.
Pozostałe okre lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] sąŚ
 kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
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2.3.

mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek
wg PN-B-11113 [16],
woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależno ci od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20].
Dla dróg obciążonych ruchemŚ

rednim i lekko rednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
 lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15]
Lp.

Wła ciwo ci

1

cieralno ć w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B06714-42 [13]Ś
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niżŚ
 w tłuczniu
 w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niżŚ

2

3

4

Nasiąkliwo ć, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej
niżŚ
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporno ć na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie więcej niżŚ
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporno ć na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpo redniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],
nie więcej niżŚ
 w klińcu,
 w tłuczniu

Wymagania
klasa II
klasa III

35
40

50
50

30

35

2,0
3,0

3,0
5,0

4,0
5,0

10,0
10,0

nie bada się
30
nie bada się nie bada się
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15]
Lp.

Wła ciwo ci

1

Uziarenienie wg PN-B-06714-15 [7]Ś
a) zawarto ć ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie więcej niżŚ
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawarto ć frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie
mniej niżŚ
c) zawarto ć podziarena w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niżŚ
d) zawarto ć nadziarena w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niżŚ
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-0671412 [6], % (m/m), nie więcej niżŚ
Zawarto ć ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
więcej niżŚ
- w tłuczniu
- w klińcu
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niżŚ

2
3

4

Wymagania

3
4
75
15
15
0,2
40
nie bada się
wzorcowa
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Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]
Wymagania dla
mieszanki
Lp.
Wła ciwo ci
drobnej
miału
granulowanej
1 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12
[6], % (m/m), nie więcej niżŚ
0,5
0,1
Wskaźnik
piaskowy,
wg
BN-64/8931-01
[22],
nie
2
mniejszy niżŚ
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni
20
65
- dla kruszywa z wapieni
20
40
3
4
5
3.
3.1.

Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niżŚ
Zawarto ć nadziarena, wg PN-B-06714-15 [7], %
(m/m), nie więcej niżŚ
Zawarto ć frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niżŚ

wzorcowa

wzorcowa

20

15

nie bada się

15

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwo cią korzystania
z następującego sprzętuŚ
 układarek lub równiarek do roz cielania tłucznia,
 walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców
wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
 przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.
4.

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

5.
5.1.

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

5.2.

Przygotowanie podłoża

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową
powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem
podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych,
wyrażony wzoremŚ
D
D

15

5

85

gdzieŚ
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej,
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
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Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególno ci wymagana jest odpowiednia
wytrzymało ć mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarena tłucznia oraz
odpowiednie wła ciwo ci filtracyjne, dostosowane do uziarenienia podłoża gruntowego.
5.3.

Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celuŚ
 stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest wła ciwy,
 okre lenia grubo ci warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci
warstwy zagęszczonej,
 ustalenia liczby przej ć sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zagęszczenia warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m², a długo ć nie powinna być
mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inwestora.
5.4.

Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Minimalna grubo ć warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od

7 cm.

Maksymalna grubo ć warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm.
Nawierzchnię o grubo ci powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubo ć rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubo ć projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przej ciami walca statycznego
gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, czę ciowo
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, czę ciowo nakładającymi
się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależno ci od twardo ci tłucznia, można
przyjmować według tablicy 4.
Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależno ci od twardo ci tłucznia
Twardo ć i wytrzymało ć na ciskanie skały, z
której wykonano tłuczeń
Miękka, od 30 do 60 MPa
redniotwarda, od 60 do 100 MPa
Twarda, od 100 do 200 MPa
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

Dopuszczalny nacisk kN/m szeroko ci
tylnych kół walca
od 55 do 70
od 65 do 80
od 75 do 100
od 90 do 120

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziareno
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz
miażdży się na niej.
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe
rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym
zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż
niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarenami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw
ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną
wypełnione klińcem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie
pod walcem.
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Zagęszczenie można uważać za zakończone, je li nie pojawiają się lady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestor przewiduje zamulenie górnej warstwy
nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i
wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania
należy przepu cić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb
warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziaren
klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.
Je li nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy
dodawać również miał.
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przej ć sprzętu wibracyjnego
zaleca się ustalić na odcinku próbnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, je li nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie
zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szeroko ci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji. Badania
te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3.

Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwo cią
podaną poniżej, następujące wła ciwo ciŚ
 uziarnienie kruszywa, zawarto ć zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawarto ć ziaren
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić
600 m²,

cieralno ć kruszywa, nasiąkliwo ć kruszywa, odporno ć kruszywa na działanie mrozu przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inwestorowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich wła ciwo ci okre lonych w p. 2.3
powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwo cią gwarantującą zachowanie jako ci robót i
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inwestora. Próbki do badań
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecno ci Inwestora.
6.4.

Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubo ć warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej
w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym
punkcie na 400 m² nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci nawierzchni nie powinny przekraczać  10%.
6.5.

Pomiar no no ci nawierzchni

Pomiary no no ci nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o rednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m², lub według zaleceń
Inwestora.
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące no no ci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana no no ć nawierzchni tłuczniowej
Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o rednicy 30 cm, MPa
pierwotny
wtórny

Ruch bardzo lekki i lekki
Ruch lekko redni i redni

100
100

140
170

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o
rednicy 30 cm, jest nie większy od 2,2

( M EII Ś M EI  2, 2 ).

6.6.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.

Niewła ciwe uziarnienie i wła ciwo ci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie
Inwestora, Wykonawca wymieni je na wła ciwe, na własny koszt.
6.6.2. Niewła ciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od okre lonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą
grubo ć warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i
ocena.
6.6.3. Niewła ciwa no no ć nawierzchni
Jeżeli no no ć nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inwestora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie no no ci
nawierzchni wynikło z niewła ciwego wykonania przez Wykonawcę robót.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy).

8.

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

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m² nawierzchni tłuczniowej obejmujeŚ
 prace pomiarowe i oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),
 zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-01100
PN-B-04101
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

6. PN-B-06714-12
7.
8.
9.
10.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

24. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre lenia
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymało ci na ciskanie
Materiały kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymało ci kamienia na uderzenie
(zwięzło ć)
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metodą
bezpo rednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metodą
krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w bębnie Los
Angeles
Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie
Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni.
Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstwy cieralnej, wią ącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego.
Nawierzchnię z betonu asfaltowego mo na wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10]
wg poni szego zestawieniaŚ
Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu
Katalog typowych konstrukcji jezdni
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych, 1983
podatnych i półsztywnych
liczba osi
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
kategoria ruchu
obliczeniowych
[100 kN/pas/dobę]
[100 kN/pas/dobę]
R1 (bardzo lekki)
KR1
≤ 12
<4
R2 (lekki)
4  12
KR2
R3 (lekko redni)
13  70
13  24
R4 ( redni)
25  70
KR3
R5 (cię ki)
71 335
71  335
KR4
336  1000
R6 (bardzo cię ki)
KR5
> 335
1001  2000
KR6
> 2000
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okre lonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilo cią asfaltu, wytworzona
w okre lony sposób, spełniająca okre lone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, uło ona i zagęszczona.
1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia
jego przyczepno ci do kruszywa.
1.4.5. Podło e pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do uło enia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. źmulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nale y stosować asfalt drogowy spełniający wymagania okre lone w PN-C-96170Ś1965 [5].
W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosować asfalty drogowe podane w
tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Je eli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowa nioną jednostkę.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
Nale y stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania okre lone w PN-S-96504Ś1961
[8] dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504Ś1961 [8].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.
Rodzaj materiału, nr normy
KR 1-2
KR 3-6
1
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B11112Ś1996Ś
a) z litego surowca skalnego, ze skałŚ
kl. I,IIś gat.1,2
kl. I,II1)ś gat.1
- magmowych,
jw.
jw.
- przeobra onych,
jw.
jw.2)
- osadowych,
b) z surowca sztucznego ( u le pomiedziowe i jw.
kl. Iś gat.1
stalownicze),
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego.
jw.
kl. I,II1)ś gat. 1
2
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112Ś1996
kl. I, IIś gat.1,2
3
wir i mieszanka wg PN-B-11111Ś1996
kl. I, II
4
żrys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
kl. I, IIś gat.1,2
kl. Iś gat.1
5
Piasek wg PN-B-11113Ś1996
gat. 1,2
6
Wypełniacz mineralnyŚ
a) wg PN-S-96504Ś1961
podstawowy,
podstawowy
zastępczy
b) innego pochodzenia
pyły z odpylania,
wg orzeczenia laboratorium drogowego
popioły lotne z
węgla kamiennego
7
Asfalt drogowy wg PN-C-96170Ś1965
D 50, D 70, D 100
D 503), D 70
8
Polimeroasfalt drogowy
Dź30 A,B,
Dź30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93
Dź80 A,B,C,
Dź80 A,B,C,
DP80
DP80
1) tylko pod względem cieralno ci w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. Iś gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo ci ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilo ci ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
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ilo ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wią ącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.
Rodzaj materiału, nr normy
KR 1-2
KR 3-6
1
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B11112Ś1996Ś
a) z litego surowca skalnego, ze skałŚ
kl. I,IIś gat.1,2
kl. I,II1)ś gat.1
- magmowych
jw.
jw.
- przeobra onych
jw.
jw.
- osadowych
b) z surowca sztucznego ( u le pomiedziowe i jw.
kl. Iś gat.1
stalownicze)3)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
jw.
kl. I,II1)ś gat. 1
2
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112Ś1996
kl. I, IIś gat.1,2
3
wir i mieszanka wg PN-B-11111Ś1996
kl. I, II
4
żrys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
kl. I, II, IIIś gat.1,2 kl. I, IIś gat.1,2
5
Piasek wg PN-B-11113Ś1996
gat. 1,2
6
Wypełniacz mineralnyŚ
a) wg PN-S-96504Ś1961
podstawowy,
podstawowy
zastępczy
b) innego pochodzenia
pyły z odpylania,
pyły z odpylania2)
wg orzeczenia laboratorium drogowego
popioły lotne z
węgla kamiennego
7
Asfalt drogowy wg PN-C-96170Ś1965
D 50, D 70
D 50
8
Polimeroasfalt drogowy
Dź30 A,B,
Dź30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93
Dź80 A,B,C,
Dź80 A,B,C,
DP80
DP80
1) tylko pod względem cieralno ci w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. Iś gat. 1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1
3) za zgodą lokalnych słu b ochrony rodowiska
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np.
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą
Inwestora.
2.5. Kruszywo
W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Nale y stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania okre lone w PN-C-96173Ś1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nale y stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania okre lone w
WT.źmA-94 [12].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, rednich i cię kich stalowych gładkich,
walców ogumionych,
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt nale y przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024Ś1991 [4].
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nale y przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz
w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem nale y przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umo liwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego nale y przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposa onymi
w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy
Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecno ci Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega naŚ
 doborze składników mieszanki,
 doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
 okre leniu jej wła ciwo ci i porównaniu wyników z zało eniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie cić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu
Kategoria ruchu
Wymiar oczek
KR 1-2
KR 3-6
Mieszanka mineralna, mm
sit #, mm
Zawarto ć asfaltu
0/16 lub 0/8 lub
0/20
0/20
0/201)
0/16
0/12,8
0/6,3
Przechodzi przezŚ
20,0
100
100
100
16,0
83100 100
80100 67100 100
12,8
85100
83100
6693
6785
5280
9,6
70100
7088
6188
6074
4067
100
8,0
6294
6178
5383
5467
3050
6,3
82100 4860
5687
5670
4879
2240
4,0
60100 4050
4576
4358
4070
2137
2,0
4070
3564
3042
3060
2838
2136
(zawarto ć frakcji grysowej) (4070) (3665) (3060) (6272) (6479) (5870)
0,85
2246
2650
2752
2028
2035
1828
0,42
1736
2039
2140
1320
1730
1220
0,30
1531
1733
1734
1118
1528
1018
0,18
1122
1324
1325
712
1423
914
0,15
1021
1222
1222
611
1122
812
0,075
69
711
812
57
1015
69
Orientacyjna zawarto ć
asfaltu w mieszance
5,06,5 5,06,5 5,56,8 4,55,6 4,35,4 4,86,0
mineralno-asfaltowej, %,
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłymś uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 17.

cieralnej z

0/12,8

100
75100
6889
5775
4860
3548
(5264)
2536
1827
1623
1217
1115
79
4,86,5

cieralnej z betonu
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016, 012,8 mm do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego dla KR 1-2

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 08, 06,3 mm do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm o nieciągłym uziarnieniu do
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 mm do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 3-6
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 16.
Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 4 lp. 79.
5.2.2. Warstwa wią ąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wią ącej ,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w
tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wią ącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. Skład mieszanki mineralnoasfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshallaś próbki
powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 16.
Wykonana warstwa wią ąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 79.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.
Wła ciwo ci
KR 1-2
KR 3-6
1
Uziarnienie mieszanki, mm
0/6,3ś 0/8ś 0/12,8ś 0/12,8ś 0/16ś 0/20
0/16ś 0/20
2
Moduł sztywno ci pełzania 1), MPa
nie wymaga się
≥ 14,0
o
2)
3
Stabilno ć wg Marshalla w temperaturze 60 C, kN ≥ 5,5
≥ 10,03)
o
4
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60 C, mm
2,04,5
2,05,0
5
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v
2,04,0
1,54,5
6
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
78,086,0
75,090,0
Marshalla, %
7
żrubo ć warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
o uziarnieniuŚ cm
- 0/6,3
1,54,0
- 0/8
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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- 0/12,8
- 0/16
- 0/20
8
Wska nik zagęszczenia warstwy, %
9
Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń

2,04,0
3,55,0
4,05,0
5,07,0
≥ 98,0
1,55,0

3,55,0
4,05,0
5,07,0
≥ 98,0
2,05,0

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wią ącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu
Kategoria ruchu
KR 1-2
KR 3-6
Wymiar oczek sit #, mm
Mieszanka mineralna, mm
0/20
0/16
0/12,8
0/25
0/20
0/16
Przechodzi przezŚ
100
25,0
20,0
100
80100 100
16,0
75100 100
80100 100
7090
12,8
80100 100
80100
6593
6690
6283
9,6
70100 70100 5574
7091
5786
5882
8,0
62100 5069
6494
6283
5281
5075
6,3
5580
5585
5573
4777
4467
4563
4,0
4565
4270
4160
4067
3655
3252
2,0
3555
3050
3045
3055
2541
2541
(zawarto ć frakcji grysowej)
(4570) (4570) (4565) (5975) (5975) (5570)
0,85
2040
2040
2545
1630
1630
2033
0,42
1330
1429
1838
1022
922
1325
0,30
1025
1124
1535
919
820
1021
0,18
617
817
1127
614
515
916
0,15
515
715
925
513
514
614
0,075
37
38
39
46
47
58
Orientacyjna zawarto ć asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %
m/m
4,35,8 4,35,8 4,56,0 4,05,5 4,05,5 4,35,8

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 012,8 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 025 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 mm do warstwy wią ącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wią ącej, wyrównawczej oraz
wzmacniającej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu
Lp.
Wła ciwo ci
KR 1-2
KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm
0/12,8ś 0/16ś 0/20
0/16ś 0,20ś 0/25
2 Moduł sztywno ci pełzania 1), MPa
nie wymaga się
≥ 16,0
3 Stabilno ć wg Marshalla w temperaturze 60° C,
≥ 8,0
≥ 11,0
kN
≥ 6,02)
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,05,0
1,54,0
5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla,
4,58,0
4,58,0
zagęszczonych 2x75 uderzeń, % v/v
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce
≤ 75,0
65,080,0
Marshalla, %
7 żrubo ć warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej o uziarnieniuŚ cm
- 0/12,8
3,55,0
- 0/16
4,06,0
4,06,0
- 0/20
6,08,0
6,08,0
- 0/25
7,010,0
8 Wska nik zagęszczenia warstwy, %
≥ 98,0
≥ 98,0
9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v
5,09,0
5,09,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrównawczej
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym tak e wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objęto ciowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego
gęsto ci w zale no ci od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosićŚ jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej ni  2 % w stosunku do masy składnika.
Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w
sposób i w ilo ciach okre lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób po redni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosićŚ
- dla D 50
145o C  165o C
- dla D 70
140o C  160o C
- dla D 100
135o C  160o C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała wła ciwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna
być wy sza o więcej ni 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosićŚ
- z D 50
140o C  170o C
- z D 70
135o C  165o C
- z D 100
130o C  160o C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad
produkcyjny.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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5.4. Przygotowanie podłoża
Podło e pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe,
bez kolein. Powierzchnia podło a powinna być sucha i czysta.
Nierówno ci podło a pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówno ci podło a pod warstwy asfaltowe, mm
Podło e pod warstwę
Lp.
Drogi i place
cieralną
wią ącą
1 Drogi klasy I, II i III
6
9
2 Drogi klasy IV i V
9
12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi
12
15
W przypadku gdy nierówno ci podło a są większe od podanych w tablicy 7, podło e nale y
wyrównać poprzez frezowanie lub uło enie warstwy wyrównawczej.
Przed rozło eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło e nale y skropić emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza podano w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Ilo ć asfaltu po odparowaniu wody z
Podło e do wykonania warstwy z
Lp.
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
mieszanki betonu asfaltowego
upłynnionego kg/m2
Podło e pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
0,7 - 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
0,5 - 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
0,3 - 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
0,2 - 0,5
powierzchni
Powierzchnie czołowe krawę ników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte
asfaltem lub materiałem uszczelniającym okre lonym w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym
przez Inwestora.
5.5. Poł czenie mi dzywarstwowe
Ka dą uło oną warstwę nale y skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
uło eniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilo ci
ustalonej w dokumentacji projektowej.
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w
tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Ilo ć asfaltu po odparowaniu wody z
Lp.
Połączenie nowych warstw
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
0,3 - 0,5
wzmacniająca
3 Asfaltowa warstwa wią ąca
0,1 - 0,3
4 Asfaltowa warstwa cieralna
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upłynniaczaś orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniejŚ
 8 h przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 2 h przy ilo ci 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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0,5 h przy ilo ci 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

5.6. Warunki przyst pienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e być układana, gdy temperatura otoczenia w
ciągu doby była nie ni sza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecno ci Inwestora kontrolnej produkcji w postaci próbnego
zarobu.
W pierwszej kolejno ci nale y wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodno ci składu granulometrycznego z projektowaną krzywą
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej nale y pobrać po opró nieniu zawarto ci mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykonać pełny zarób
próbny z udziałem asfaltu, w ilo ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w
mieszance okre la się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawarto ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawarto ci składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Składniki mieszanki mineralnonawierzchni dróg o kategorii ruchu
Lp
asfaltowej
KR 1-2
KR 3-6
1 Ziarna pozostające na sitach o
oczkach # (mm)Ś 31,5ś 25,0ś 20,0ś
 5,0
 4,0
16,0ś 12,8ś 9,6ś 8,0ś 6,3ś 4,0ś 2,0
2 0,85ś 0,42ś 0,30ś 0,18ś 0,15ś 0,075
 3,0
 2,0
3 Ziarna przechodzące przez sito o
 2,0
 1,5
oczkach # (mm)Ś 0,075
4 Asfalt
 0,5
 0,3
5.8. Odcinek próbny
Je eli w ST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celuŚ
 stwierdzenia czy u yty sprzęt jest wła ciwy,
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy,
 okre lenia potrzebnej ilo ci przej ć walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca mo e przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez Inwestora.
5.9. Wbudowywanie i zag szczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposa oną w układ z
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być ni sza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przej ć walca ustalonym
na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej ni Ś
 dla asfaltu D 50
135° C,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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dla asfaltu D 70
125° C,
dla asfaltu D 100
120° C,
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie nale y rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku rodkowi. Wska nik zagęszczenia
uło onej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych
badań Inwestorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
Częstotliwo ć badań. Minimalna liczba
Lp.
Wyszczególnienie badań
badań na dziennej działce roboczej.
1
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki
2
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg, 2
pobranej w wytwórni
próbki przy produkcji ponad 500 Mg
3
Wła ciwo ci asfaltu
dla ka dej dostawy (cysterny)
4
Wła ciwo ci wypełniacza
1 na 100 Mg
5
Wła ciwo ci kruszywa
1 na 200 Mg i przy ka dej zmianie
6
Temperatura składników mieszanki
dozór ciągły
mineralno-asfaltowej
7
Temperatura mieszanki mineralnoka dy pojazd przy załadunku i w czasie
asfaltowej
wbudowywania
8
Wygląd mieszanki mineralnojw.
asfaltowej
9
Wła ciwo ci próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
jeden raz dziennie
wytwórni
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej nale y pobrać po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie
laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001Ś1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją okre loną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie wła ciwo ci asfaltu
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Dla ka dej cysterny nale y okre lić wła ciwo ci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie wła ciwo ci wypełniacza
2.4.

Na ka de 100 Mg zu ytego wypełniacza nale y okre lić wła ciwo ci wypełniacza, zgodnie z pkt

6.3.6. Badanie wła ciwo ci kruszywa
Z częstotliwo cią podaną w tablicy 11 nale y okre lić wła ciwo ci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna
być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładno ć pomiaru  2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wła ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre lać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i wła ciwo ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2. Szeroko ć warstwy
Szeroko ć warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją  5 cm. Szeroko ć warstwy asfaltowej ni ej poło onej, nie ograniczonej
krawę nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z ka dej strony co
najmniej o grubo ć warstwy na niej poło onej, nie mniej jednak ni 5 cm.
6.4.3. Równo ć warstwy
Nierówno ci podłu ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 12. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwo ć badań i pomiarów
1
Szeroko ć warstwy
2 razy na odcinku drogi o długo ci 1 km
2
Równo ć warstwy
10 razy na odcinku drogi o długo ci 1 km
3
Spadki poprzeczne warstwy
10 razy na odcinku drogi o długo ci 1 km
4
Rzędne wysoko ciowe warstwy
pomiar rzędnych niwelacji podłu nej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
5
Ukształtowanie osi w planie
dokumentacji budowy
6
żrubo ć wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7
Złącza podłu ne i poprzeczne
cała długo ć złącza
8
Krawęd , obramowanie warstwy cała długo ć
9
Wygląd warstwy
ocena ciągła
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10
11
12

Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w warstwie
żrubo ć warstwy

2 próbki z ka dego pasa o długo ci do 1000 m
jw.
jw.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm
Lp.
1
2
3

Drogi i place
Drogi klasy I, II, III
Drogi klasy IV i V
Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi

Warstwa
cieralna
4
6
9

Warstwa
wią ąca
6
9
12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysoko ciowe
1 cm.

Rzędne wysoko ciowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
 5 cm.

O warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją

6.4.7. żrubo ć warstwy

żrubo ć warstwy powinna być zgodna z grubo cią projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubo ci projektowej do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłu ne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawęd , obramowanie warstwy
Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 35
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawę ników,
rozło enie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-11111Ś1996

2.
3.

PN-B-11112Ś1996
PN-B-11113Ś1996

4.
5.
6.

PN-C-04024Ś1991
PN-C-96170Ś1965
PN-C-96173Ś1974

7.
8.
9.

PN-S-04001Ś1967
PN-S-96504Ś1961
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty
10.
11.
12.
13.
14.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe źmA-94. IBDiM - 1994
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporno ci na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywno ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obcią eniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1. Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
Dział robótŚ 45 grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zastosowaniem mieszanek mineralno-emulsyjnych.
Mieszanki mineralno-emulsyjne mogą być stosowane dla dróg o obciążeniu ruchem od bardzo
lekkiego do redniego. Mieszanki mineralno-emulsyjne przeznaczone są do wykonywaniaŚ
 warstw cieralnych nawierzchni,
 warstw wiążących nawierzchni,
 lokalnych profilowań nawierzchni (łuki, nieprawidłowe przekroje poprzeczne),
 lokalnych remontów nawierzchni polegających na wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej
o pełnej grubo ci (odtworzenie konstrukcji po przekopach przez nawierzchnię lub wymiana
niewielkich konstrukcji nawierzchni).
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
Kationowa emulsja asfaltowa
Lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez
mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.
1.4.2.
Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa
emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, by możliwe było całkowite otoczenie mieszanki mineralnej,
nadanie jej urabialno ci na czas transportu i wbudowania.
1.4.3.
Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
emulsja charakteryzująca się krótkim czasem rozpadu po zetknięciu się z kruszywem.
1.4.4.
Mieszanka mineralna
mieszanka wypełniacza kamiennego z kruszywem łamanym granulowanym, zestawiona w odpowiednich
proporcjach.
1.4.5.
Mieszanka mineralno-emulsyjna
mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilo cią emulsji asfaltowej wolonorozpadowej, wytwarzana i
wbudowywana na zimno.
1.4.6.
Asfalt rezydualny
asfalt pozostały w mieszance po rozpadzie emulsji.
1.4.7.
Emulgator
substancja powierzchniowo czynna ułatwiająca tworzenie się emulsji i nadająca jej wymaganą trwało ć.
1.4.8.
Domieszka upłynniająca
domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyniku destylacji ropy naftowej.
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1.4.9.

Domieszka fluksująca

domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wyniku destylacji węgla kamiennego.
1.4.10.
Pozostałe okre lenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Asfalt

Do wytwarzania emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, przeznaczonej do produkcji mieszanek
mineralno-emulsyjnych, należy stosować asfalt D 100 odpowiadający wymaganiom normy PN-C-96170
[11].
Do wytwarzania emulsji do warstwy cieralnej należy używać asfaltu D 100 bez domieszek
upłynniających lub fluksujących.
Do wytwarzania emulsji do warstwy wiążącej można używać asfaltu D 100 bez domieszek lub z
domieszkami upłynniającymi albo fluksującymi.
Dopuszczalna zawarto ć domieszekŚ
 domieszki upłynniające do 3% masy asfaltu,
 domieszki fluksujące od 1 do 1,5% masy asfaltu.
2.3.

Emulsja asfaltowa

2.3.1.

Wymagania dla emulsji
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych wg niniejszych ST stosuje się kationowe
emulsje wolnorozpadowe.
Emulsje powinny spełniać wymagania zawarte w WT.EmA-94 [19] dla drogowej kationowej
emulsji asfaltowej klasy K 3 z szeregiem obostrzeń oraz dodatkowych wymogów.
Wymagania dla emulsji zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji wolnorozpadowych

Lp.
1

Wła ciwo ci
Zawarto ć asfaltu, % m/m

2

Lepko ć wg Englera w 20o C, oE

3

Jednorodno ć, pozostało ć na sicie
0,063 mm, % masy
Sedymentacja po 5 dniach w cm3

4
5

7

Trwało ć podczas magazynowania,
pozostało ć na sicie 0,063 mm po 4
tygodniach, % m/m
Wskaźnik rozpadu na mączce
kwarcowej w g/100 g
 warto ć wymagana
 warto ć optymalna
Przyczepno ć do kruszywa w %

8

Odporno ć na wstrząsy, h

6

Wymagania
Przeznaczenie emulsji
warstwa
warstwa
cieralna
wiążąca

Badania według

60 2 lub
65 2
od 4 do 7

65 2

WT.EmA-94 [19]

od 11 do 13

WT.EmA-94 [19]

< 0,15

< 0,15

WT.EmA-94 [19]

<4

<4

WT.EmA-94 [19]

< 0,5

< 0,5

WT.EmA-94 [19]

> 150

> 100

od 180 do 200

od 120 do 150

> 70

> 70

WT.EmA-94 [19]

2

2

WT.EmA-94 [19]

WT.EmA-94 [19]
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2.3.2.

Magazynowanie emulsji

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych (cysterny, autocysterny, beczki
itp.) lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika
typu walczaka, leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni „kożucha” asfaltowego,
zatykającego później przewody.
Przy magazynowaniu emulsji należy przestrzegać poniższych zasadŚ
 nie należy nalewać emulsji do pojemników i zbiorników zanieczyszczonych sypkimi
materiałami mineralnymi,
 pojemniki i zbiorniki powinny być czyste, bez resztek innych lepiszcz (w tym emulsji) lub
materiałów. Przed pierwszym użyciem należy zbiornik przeczy cić parą, a następnie
roztworem kwasu solnego o stężeniu nie przekraczającym 0,001%,
 nie należy nalewać do jednego pojemnika lub zbiornika, emulsji różnego rodzaju lub o
różnym składzie, a także wytworzonych przy zastosowaniu różnych emulgatorów,
 nie należy nalewać emulsji do zbiornika wierzchem ze znacznej wysoko ci, gdyż emulsja
uderzając o dno zbiornika lub w powierzchnię znajdującej się w nim emulsji ulegnie
rozpadowi,
 czas magazynowania emulsji nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy od momentu jej
wyprodukowania,
 temperatura przechowywanej emulsji nie powinna nigdy być niższa niż 3ºC.
2.4.

Wypełniacz

Do wytwarzania mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno należy stosować wypełniacz
podstawowy wg PN-S-96504 [13].
Wymagania dla wypełniacza zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla wypełniacza

Lp.
1

2
3

Wła ciwo ci
Zawarto ć ziarn mniejszych odŚ
 0,180 mm, % m/m
 0,150 mm, % m/m
 0,075 mm, % m/m
Wilgotno ć, % m/m, nie większa niżŚ
2

Powierzchnia wła ciwa, cm /g

Wymagania

Badania według

100
 95
 80

PN-S-96504 [13]

3

PN-S-96504 [13]

od 2500 do 4500

PN-B-04300 [1]

Magazynowanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie z normą PN-S-96504 [13].
2.5.

2.5.1.

Kruszywo
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych stosuje się następujące kruszywaŚ
 piasek łamany,
 kruszywo drobne garnulowane,
 grys,
 niesortowane kruszywo granulowane.
Piasek łamany

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej należy stosować piasek łamany, odpowiadający
wymaganiom zawartym w PN-B-11112 [10].
Wymagania dla piasku łamanego zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego

Lp.

Wła ciwo ci

Wymagania

Badania według

1

Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, % m/m,
nie więcej niżŚ

0,1

PN-B-06714-12 [3]

2

Wskaźnik piaskowy, nie większy niżŚ

65

BN-64/8931-01 [16]

3

Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niżŚ

wzorcowa

PN-B-06714-26 [8]
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Zawarto ć nadziarna powyżej 2 mm, %
m/m, nie więcej niżŚ
Kruszywo drobne granulowane

4
2.5.2.

15

PN-B-06714-15 [2]

Do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej należy stosować kruszywo drobne granulowane,
odpowiadające wymaganiom PN-B-11112 [10].
Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla kruszywa drobnego granulowanego

Lp.

Wła ciwo ci

Wymagania

Badania według

1

Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, % m/m,
nie więcej niżŚ

0,1

PN-B-06714-12 [3]

2

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niżŚ

65

BN-64/8931-01 [16]

3

Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niżŚ

wzorcowa

PN-B-06714-26 [8]

4

Zawarto ć nadziarna, % m/m, nie więcej
niżŚ

15

PN-B-06714-15 [2]

2.5.3.

Grys

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy I, gat. 1.
Do mieszanek na warstwy wiążące nawierzchni dopuszcza się kruszywo klasy II, gat. 1.
Wymagania dla grysów w zależno ci od klas i gatunków zestawiono w tablicach 5 i 6.

Tablica 5. Wymagania dla grysów w zależno ci od klasy

Lp.

Wła ciwo ci

1

cieralno ć w bębnie kulowymŚ
po pełnej liczbie obrotów, %
ubytku masy, nie więcej niżŚ
 po 1/5 pełnej liczby obrotów, %
ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niżŚ
Nasiąkliwo ć w stosunku do suchej
masy kruszywa, %, nie więcej niżŚ
 frakcja od 4 do 6,3 mm
 frakcja powyżej 6,3 mm
Odporno ć na działanie mrozu, %
ubytku masy, nie więcej niżŚ
Odporno ć na działanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezpo redniej,
% ubytku masy, nie więcej niżŚ

2

3
4



Wymagania
klasa I klasa II

Badania według

25

35

25

30

1,5
1,2

2,0
2,0

PN-B-06714-18 [5]

2,0

4,0

PN-B-06714-20 [7]

10

30

PN-B-06714-19 [6]

PN-B-06714-42 [9]

Tablica 6. Wymagania dla grysu w zależno ci od gatunku

Lp.

Wła ciwo ci

1

Skład ziarnowy
 zawarto ć ziaren mniejszych niż 0,075
odsianych na mokro dla frakcji, % m/m
o w grysie powyżej 6,3 mm
o w grysie od 2 do 6,3 mm
 zawarto ć frakcji podstawowej dla frakcji,
% m/m, nie mniej niżŚ
o w grysie powyżej 6,3 mm
o w grysie od 2 do 6,3 mm

Wymagania
gat. 1

1,5
2,0

Badania według

PN-B-06714-15 [2]

85
80
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2
3
4
2.5.4.

zawarto ć podziarna dla frakcji, % m/m,
nie więcej niżŚ
o w grysie powyżej 6,3 mm
o w grysie od 2 do 6,3 mm
 zawarto ć nadziarna, % m/m, nie więcej
niżŚ
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, % m/m, nie
więcej niżŚ
Zawarto ć ziarn nieforemnych, % m/m, nie
więcej niżŚ
Zawarto ć
zanieczyszczeń
organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niżŚ

10
15
8
0,1

PN-B-06714-12 [3]

25

PN-B-06714-16 [4]

wzorcowa

PN-B-06714-26 [8]

Niesortowane kruszywo granulowane

Jest rzeczą pożądaną aby frakcje wypełniaczowe pochodziły z tej samej skały co szkielet
mineralny. W związku z tym dopuszcza się stosowanie do mieszanek na warstwę cieralną
niesortowanego kruszywa granulowanego od 0 do 10 mm uzupełnionego ewentualnie o dodatek
potrzebnych frakcji.
Niesortowane kruszywo granulowane od 0 do 10 mm powinno spełniać wymagania gatunkowe
zestawione w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagania dla niesortowanego kruszywa granulowanego

Lp.

Wła ciwo ci

Wymagania

Badania według

1

Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, % masy, nie
więcej niżŚ
Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż

0,1

PN-B-06714-12 [3]

65

BN-64/8931-01 [16]

3

Zawarto ć
zanieczyszczeń
organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niżŚ

wzorcowa

PN-B-06714-26 [8]

4

Zawarto ć nadziarna, nie więcej niż, %

5

PN-B-06714-15 [2]

2

Frakcje powyżej 2 mm niesortowanego kruszywa granulowanego powinny spełniać wymagania
klasowe jak dla grysów w p. 2.5.3, tablica 5.
2.5.5. Składowanie kruszywa
Warunki składowania kruszywa oraz lokalizacja składowiska powinny być uzgodnione z
Inżynierem przed rozpoczęciem dostawy kruszywa. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o
parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i rodków transportu. Podłoże składowiska
musi być utwardzone, równe i dobrze odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie składowania. Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach, odpowiednio
wysokich i szczelnych, uniemożliwiających mieszanie się sąsiednich pryzm materiału.
Kruszywa przeznaczone do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej muszą być
zabezpieczone przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń, a składowiska kruszywa tak
zorganizowane, aby kruszywo utrzymywało okre loną wilgotno ć.
Mieszanka kruszywa od 2 do 14 mm powinna po skomponowaniu charakteryzować się rednią
wilgotno cią 1,3  0,4%
2.6.

Kraw żniki

Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w BN-66/6775-01 [14] i BN-80/6775-03/04 [15].
2.7.
2.7.1.

Mieszanka mineralno-emulsyjna
Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy wiążącej

Dla warstwy wiążącej uziarnienie od 2 do 14 mm charakteryzujące się krzywą typu nieciągłego,
podano w tablicy 8.
Tablica 8. Rzędne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 2 do 14 mmna warstwę wiążącą
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2.7.2.

Przechodzi przez sito # mm

%

16
14
12,8
10
8
6,3
2
1
0,075

100
od 90 do 100
od 75 do 95
od 60 do 75
od 30 do 60
od 15 do 40
od 3 do 7
od 0 do 5
od 0 do 2

Uziarnienie mieszanki mineralnej dla warstwy cieralnej

Dla warstwy cieralnej uziarnienie od 0 do 10 mm charakteryzujące się krzywą typu ciągłego,
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rzędne granicznych krzywych uziarnienia mieszanki mineralnej od 0 do 10 mm na warstwę cieralną

10.

Przechodzi przez sito # mm

%

12,8
10
6,3
2
0,075

100
od 95 do 100
od 65 do 55
od 30 do 45
od 6do 9

Jako rozwiązanie optymalne wskazane jest przyjmować krzywą o rzędnych podanych w tablicy
Tablica 10. Rzędne optymalnej krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwę cieralną

Przechodzi przez sito # mm

%

10
6,3
2

100
60
40

Optymalna zawarto ć frakcji wypełniaczowej, poniżej 0,075 mm wynosi od 7 do 8%.
Powyższe dane o optymalnym uziarnieniu mieszanki wynikają z wielu lat do wiadczeń Bulletin de Liaison nr 136 [21].
2.7.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwę wiążącą
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwę wiążącą powinna spełniać następujące wymaganiaŚ
Zawarto ć lepiszcza
Warto ci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsjęŚ od 3,5 do 4,0%
Warto ci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsjęŚ od 3,7 do 3,8%
b) Zawarto ć wody
Optymalna zawarto ć wody jest okre lona po rednio poprzez okre lenie redniej wilgotno ci
mieszanki kruszywa w p. 2.5.5.
Zawarto ć wody ma istotny wpływ na urabialno ć mieszanki w momencie przygotowywania
mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w trakcie jej rozkładania i zagęszczania.
Przy zbyt niskiej zawarto ci wody, emulsja nie pokryje wszystkich ziarn kruszywa.
Przy produkcji tego typu mieszanki, woda pochodzi wyłącznie ze stosowanej 65% emulsji oraz z
kruszywa, które musi charakteryzować się rednią wilgotno cią wymaganą w p. 2.5.5.
c) Zawarto ć wolnych przestrzeni od 20 do 24%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieciągłego powinna charakteryzować się
następującymi cechami mechanicznymi, oznaczonymi według zmodyfikowanej metody Durieza, podanej
w opracowaniu pt. - „metoda postępowania LCPC w Paryżu” [22]Ś
 wytrzymało ć na ciskanie proste (Rc) próbek nienasyconych wodą większa niż 2,5 MPa,
 stosunek wytrzymało ci na ciskanie proste (I/Rc) próbek nasyconych wodą do
nienasyconych wodą większy niż 0,60,

a)
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zagęszczenie (c) większe niż 78% (stosunek gęsto ci pozornej do max gęsto ci pozornej
próbki).
Jako zastępcze dopuszcza się kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w pracy
„Sprawozdanie z tematu TN-158” [20].
Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje się na podstawie
metody MarshallaŚ
 stabilno ć, nie mniej niż 100 daN,
 odkształcenie, nie więcej niż 5 mm.
2.7.4. Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej na warstwę cieralną
Mieszanka mineralno-emulsyjna na warstwę cieralną powinna spełniać następujące wymaganiaŚ
Zawarto ć lepiszcza
Warto ci graniczne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsjęŚ od 4,9 do 6,4%
Warto ci optymalne dla asfaltu wprowadzonego poprzez emulsjęŚ od 5,5 do 6,0%
b) Zawarto ć wody
Wpływ zawarto ci wody jak w p. 2.7.3.
Zawarto ć wody w mieszance o uziarnieniu typu ciągłego może się wahać w granicachŚ od 6,5
do 9%.
Za warto ć optymalną przyjmuje się zawarto ć wody od 6 do 7%.
Dodatek wody, poza wodą z emulsji i kruszywa, wynosi w praktyce od 2 do 3%.
c) Zawarto ć wolnych przestrzeni od 8 do 15%
d) Cechy mechaniczne mieszanki mineralno-emulsyjnej
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu ciągłego powinna charakteryzować się
następującymi cechami mechanicznymi oznaczonymi wg zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w
opracowaniu pt. - „Metoda postępowania LCPC w Paryżu” [22]Ś
 wytrzymało ć na ciskanie proste (Rc) próbek nienasyconych wodą większa niż 4,5 MPa,
 stosunek wytrzymało ci na ciskanie proste (I/Rc) próbek nasyconych wodą do
nienasyconych wodą większy niż 0,69,
 zagęszczenie (c) większe niż 90% (stosunek gęsto ci pozornej do max gęsto ci pozornej
próbki).
Jako zastępcze dopuszcza się kryteria ustalone przez IBDiM według punktu 2.7.3.

a)

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno powinien wykazać się możliwo cią korzystania z
następującego sprzętuŚ
a) mieszarek o pracy ciągłej na zimno
Mieszarka o pracy ciągłej na zimno składa się zŚ
 dozatora wielokomorowego dozującego składniki wagowo,
 przeno nika ta mowego podającego mieszankę mineralną bezpo rednio do poziomego
wlotu bębna mieszalnika,
 mieszalnika.
Praca zestawu powinna być zautomatyzowana i sterowana za pomocą odpowiedniego programu.
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)
Produkcja mieszanki mineralno-emulsyjnej w betoniarkach jest rozwiązaniem zastępczym, ze
względu na stosunkowo niską wydajno ć tego typu urządzeń z uwagi na mieszanie cykliczne.
Do produkcji dopuszcza się betoniarki z wymuszonym systemem mieszania, np. przeciwbieżne.
Betoniarka musi być przystosowana do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych poprzez
dobudowanie automatycznego systemu podawania emulsji.
Dopuszcza się wyłącznie betoniarki pracujące w systemie automatycznego dozowania
wszystkich składników.
c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepło - otaczarki
Do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych dopuszcza się otaczarki o pracy cyklicznej
odpowiednio dostosowane do tego celu.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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d)

e)
f)
g)
h)

Otaczarka musi być wyposażona w wagowy system dozowania oraz dodatkowe doprowadzenie
lepiszcza w postaci emulsji bezpo rednio do mieszalnika. Ponadto w przypadku produkcji mieszanek
mineralno-emulsyjnych na warstwę cieralną najczę ciej konieczne jest podanie dodatkowej ilo ci
wody do mieszalnika, co wymaga zamontowania systemu dozowania wody.
Systemy dozowania emulsji oraz wody muszą być bezpo rednio zintegrowane z automatyką
dozowania pozostałych składników. System dozowania emulsji musi być wyposażony w
zautomatyzowany przepływomierz lub inne urządzenie dozujące wagowo lub objęto ciowo,
gwarantujące odpowiednią dokładno ć dozowania. System dozowania wody musi być wyposażony w
zautomatyzowany przepływomierz.
Otaczarka może pracować wyłącznie w cyklu automatycznym. Zaleca się, aby wytwórnia
posiadała zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki mineralno-emulsyjnej, co
pozwala na zapewnienie ciągło ci produkcji i ekonomiczne wykorzystanie rodków transportowych.
Zgromadzona porcja mieszanki nie powinna przekraczać ładowno ci jednego samochodu.
układarek
Do układania warstw o stałej grubo ci w przekroju poprzecznym należy stosować mechaniczne
układarki, wyposażone w automatyczne sterowanie i płytę wibracyjną o regulowanej sile
wymuszającej.
równiarek
Dopuszcza się użycie równiarek do wykonania warstw wyrównawczych lub wiążących na
drogach o ruchu lekkim i bardzo lekkim.
walców ogumionych
Należy stosować samobieżne walce ogumione, o gładkim ogumieniu i masie od 12 do 16 Mg.
walców gładkich stalowych bez wibracji
walców gładkich stalowych z wibracją
Najbardziej dostosowane są dwuwałowe samojezdne stalowe walce gładkie, z wibracją o
następującej charakterystyceŚ
stosunek M/L około 35 kg/cm
gdzieŚ
M - pozorna masa wibrująca,
L - długo ć pobocznicy stalowego wału.
Walec powinien być dostosowany do wibrowania z dużą częstotliwo cią i małą amplitudą.

4.
4.1.

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

4.2.

Transport emulsji

Kationową emulsję wolnorozpadową można transportować w cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że ich ciany nie będą wchodzić w reakcję z
komponentami emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.
Nie należy używać do transportu emulsji opakowań z metali lekkich, gdyż może zaj ć reakcja z
wydzielaniem wodoru, co stwarza zagrożenie wybuchem. Zastrzeżenie to nie dotyczy emulsji
wyprodukowanych przy użyciu emulgatorów bezkwasowych, tj. takich, których stosowanie nie wymaga
kwasów.
W przypadku transportu emulsji na odległo ć większą niż 250 km, fakt ten należy uzgodnić z
Inżynierem oraz producentem.
Przy transporcie emulsji należy przestrzegać zasad jak przy magazynowaniu, a ponadtoŚ
a) cysterny samochodowe i wszelkiego rodzaju pojemniki transportowe powinny być podzielone
przegrodami dzielącymi je na komory o pojemno ci nie przekraczającej 1 m3. Każda przegroda
powinna mieć w rodkowej czę ci przy dnie, wykroje umożliwiające przepływ emulsji między
komorami. Podział na komory przegrodami zabezpiecza ciany pojemnika przed gwałtownymi
uderzeniami fal emulsji, co może spowodować jej rozpad w czasie transportu i zmniejsza stateczno ć
rodka transportowego,
b) do każdej transportowanej partii emulsji powinien być dołączony atest ( wiadectwo jako ci)
zawierający datę produkcji i parametry lepiszcza wymienione w tablicy 1,
c) w przypadku transportu emulsji w pojemnikach fabrycznych, na każdym z nich powinna być trwale
zamocowana etykieta zawierająca nazwę lub znak handlowy producenta, klasę emulsji, masę
(objęto ć) oraz informację o konieczno ci zabezpieczenia przed mrozem.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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4.3.

Transport wypełniacza
Transport wypełniacza może odbywać sięŚ
 w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, posiadających możliwo ć
rozładunku pneumatycznego,
 dowolnymi rodkami transportu w przypadku gdy wypełniacz jest workowany w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.4.

Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.5.

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej może się odbywać samochodem samowyładowczym.
Nie stawia się ograniczeń co do odległo ci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas
transportu wynosi ponad 0,5 h podczas słonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadów,
wtedy skrzynie samochodów z mieszanką powinny być przykryte plandeką, aby zapobiec nadmiernemu
odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa.
Nie należy stosować do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodów z podgrzewaną
skrzynią ładunkową.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Warunki przyst pienia do robót

Mieszankę mineralno-emulsyjną można układać w temperaturze otoczenia powyżej +5ºC. Nie
dopuszcza się układania podczas opadów atmosferycznych. Temperatura w ciągu doby powinna
utrzymywać się powyżej 0ºC.
5.3.

Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca, stara nawierzchnia) powinno być
dokładnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, kurz, rozlane paliwo itp.) oraz
zagruntowane.
Gruntowanie podłoża może być wykonane w postaci natrysku kationową emulsją asfaltową
szybkorozpadową w ilo ci około 0,6 kg/m2.
Do usuwania zanieczyszczeń należy używać szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt
pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.).
Brzegi krawężników oraz urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być przed
rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsją asfaltową.
5.4.

Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej
Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej polega naŚ
 doborze składu mieszanki mineralnej spełniającej wymagania pkt 2.7.1 lub 2.7.2,
 doborze ilo ci lepiszcza,
 doborze ilo ci wody.
Ostateczny skład mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien być wybrany po zbadaniuŚ
 gęsto ci pozornej,
 cech mechanicznych wg Durieza lub Marshalla,
 zawarto ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-emulsyjnej,
 urabialno ci i stopnia otoczenia ziaren.

5.5.
5.5.1.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-emulsyjnej
Produkcja mieszanek w mieszarce o pracy ciągłej

Zespół mieszający musi być wyposażony w układ opóźniający rozpoczęcie dozowania wody i
emulsji. Początek dozowania wody winien nastąpić w momencie podania mieszanki mineralnej do
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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wnętrza mieszalnika. Początek dozowania emulsji winien nastąpić po czę ciowym wypełnieniu
mieszalnika.
Ewentualny dodatek wody do mieszanki mineralnej powinien zostać podany w formie natrysku
bezpo rednio za wlotem. Podanie emulsji powinno nastąpić w 1/3 do 1/2 długo ci bębna mieszarki, licząc
od wlotu kruszywa.
Kruszywa i wypełniacz powinny być dozowane wagowo. Woda oraz emulsja mogą być
dozowane objęto ciowo.
Dozowanie poszczególnych składników powinno odbywać się z następującą dokładno ciąŚ
 kruszywo  2,5% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu,
 wypełniacz  1,0% w stosunku do wyprodukowanej mieszanki w jednostce czasu,
 emulsja
 0,3% bezwzględnej zawarto ci emulsji.
W trakcie produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej prędko ć obrotowa wału łopatek
mieszających winna wynosić około 85 obrotów na minutę. Konieczne jest, aby bezpo rednio przed
wylotem z mieszalnika umieszczone były łopatki hamujące szybkie przemieszczanie się mieszanki
kruszywa z wodą i emulsją.
5.5.2. Produkcja mieszanek w betoniarce
Produkcja mieszanek w betoniarkach o pojemno ci mieszalnika poniżej 1000 dm3 może być
prowadzona wyłącznie w przypadku małego zapotrzebowania na mieszankę mineralno-emulsyjną.
Dotyczy toŚ
 profilowania,
 odtwarzania warstw bitumicznych po przekopach,
 remontów nawierzchni,
 układania warstw na krótkich odcinkach.
Dozowanie składników powinno odbywać się w następującej kolejno ciŚ
 kruszywo,
 wypełniacz,
 woda,
 emulsja.
Wszystkie składniki dozuje się do mieszalnika będącego w ruchu. Dokładno ć dozowania jak w
p. 5.5.1.
Czas mieszania winien zostać dobrany do wiadczalnie. Czas ten musi być wystarczająco długi,
by zapewnić jednorodno ć mieszanki mineralno-emulsyjnej (niewystępowanie grudek oraz całkowite
otoczenie ziarn kruszywa emulsją). Zbyt długi czas mieszania może prowadzić do wtórnego odsłaniania
się powierzchni ziarn grubego kruszywa.
5.5.3. Produkcja mieszanek w otaczarce
Dozowanie składników powinno odbywać się w następującej kolejno ciŚ
 kruszywo,
 wypełniacz,
 woda,
 emulsja.
Dokładno ć dozowania jak w p. 5.5.1.
Czas mieszania składników ustala się do wiadczalnie. Musi być on wystarczająco długi, by
zapewniona została jednorodno ć mieszanki mineralno-emulsyjnej (cało ć powierzchni ziarn pokryta
emulsją, bez zbryleń i grud) jednocze nie wystarczająco krótki, by nie doprowadzić do objawów
przedwczesnego rozpadu emulsji i segregacji mieszanki.
5.5.4. Zarób próbny
Wykonawca, przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej jest
zobowiązany do wykonania w obecno ci Inżyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę
laboratoryjną.
Przed przystąpieniem do zarobu próbnego w otaczarce, należy wykonać zarób próbny w
laboratorium polowym, mieszając pobrane bezpo rednio na placu składniki w odpowiednich proporcjach
i przeprowadzając ocenę wizualną. W przypadku pozytywnych rezultatów należy przystąpić do
wła ciwego zarobu próbnego.
Z wykonanego zarobu należy pobrać co najmniej dwie próbki laboratoryjne o wadze nie
mniejszej niż 500 g każda i okre lić ich skład oraz przeprowadzić analizę wyników, zgodnie z p. 6.3.2.
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5.6.
5.6.1.

Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej w nawierzchni
Układanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy układarki mechanicznej

Jest to zalecany sposób układania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi na jednokrotną
operację przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji.
Mieszankę należy wbudowywać przy włączonej wibracji stołu, który powinien być lekko
podgrzany dla zapewnienia łatwego przesuwu układanej mieszanki.
Należy do minimum zmniejszyć kąt nachylenia stołu, by uniknąć sfalowań układanej warstwy.
Równo ć układanej warstwy będzie w dużym stopniu zależała od chwilowej kohezji mieszanki
mineralno-emulsyjnej. Kohezja ta jest do ć zmienna i zależy od stopnia rozpadu emulsji, chwilowej
wilgotno ci mieszanki oraz zawarto ci frakcji wypełniaczowej i lepiszcza.
Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepszą równo ć uzyskuje się w przypadku
rozkładania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieciągłym.
Układarka powinna automatycznie dopasowywać się do założonej niwelety lub istniejącego
podłoża.
5.6.2. Układanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy równiarki
Układanie mieszanki przy pomocy równiarki zaleca się jedynie przy profilowaniu, gdyż
wielokrotne przemieszczanie mieszanki powoduje wzrost kohezji oraz trudno ci w rozłożeniu i uzyskaniu
odpowiedniej równo ci.
5.6.3. Zagęszczanie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu ciągłym
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć natychmiast po jej rozłożeniu. Wstępne zagęszczanie
należy uzyskać przy pomocy walca ogumionego o parametrach wymaganych w p. 3.2, poruszającego się
z prędko cią około 3 km/h.
Walec ogumiony, w przypadku tego typu mieszanek, jest stosunkowo nieefektywny i pozostawia
wyraźne lady opon mogące mieć wpływ na końcową równo ć nawierzchni.
Wła ciwe zagęszczenie i wyrównanie uzyskuje się przy pomocy gładkiego walca wibracyjnego
o parametrach jak w p. 3.2. Walec ten powinien poruszać się z prędko cią od 1 do 2 km/h.
Należy stosować następujące parametry wibracjiŚ
 częstotliwo ć
od 30 do 40 Hz,
 amplitudę
około 1 mm.
Jeżeli stwierdzi się pękanie lub przesuwanie mieszanki w trakcie zagęszczania walcem gładkim,
należy tę czynno ć przerwać i przystąpić do niej później, aż mieszanka w wyniku odparowania wody i
czę ciowego rozpadu emulsji zwiększy swoją kohezję.
W przypadku klejenia się mieszanki do kół i wałów walców, należy je delikatnie spryskać
emulsją wodno-olejową.
Wła ciwy rozpad emulsji powinien nastąpić w wyniku intensywnego wałowania.
Po zagęszczeniu, nawierzchnie z mieszanek o uziarnieniu typu ciągłego, charakteryzują się
niejednorodnym wyglądem powierzchni. W krótkim czasie po oddaniu do ruchu powierzchnia
nawierzchni ulega ujednoliceniu.
Bezpo rednio po zagęszczeniu nawierzchnia może zostać oddana do ruchu. Minimalna grubo ć
warstwy wynosi 3 cm.
5.6.4. Zagęszczenie mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu nieciągłym
Zagęszczenie tego typu mieszanki natrafia na duże trudno ci z uwagi na niską kohezję. Do
zagęszczania mieszanki należy użyć wyłącznie gładkich walców stalowych bez wibracji, poruszających
się z prędko cią od 1 do 2 km/h. Minimalna grubo ć warstwy wynosi 4 cm.
Pozostałe uwagi jak w p. 5.6.3.
5.6.5. Odcinek próbny
Jeżeli w ST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, w celuŚ
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz jej
wbudowania jest wła ciwy,
 okre lenia grubo ci wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci warstwy nawierzchni,
 okre lenia czasu mieszania składników mineralnych z emulsją asfaltową, koniecznego do
uzyskania jednorodno ci mieszanki mineralno-emulsyjnej.
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Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą
stosowane do wykonania nawierzchni.
Długo ć odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 50 m. Odcinek próbny powinien być
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inżyniera.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania emulsji, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3, 2.4, 2.5.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanki
mineralno-emulsyjnej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki mineralnoemulsyjnej

Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwo ć badań.
Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej

1

Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej

1 próbka na 300 Mg produkcji

2

Badanie wła ciwo ci emulsji asfaltowej

dla każdej cysterny

3

Badanie wła ciwo ci wypełniacza

1 na 100 Mg

4

Badanie wła ciwo ci kruszywa
a) piasek łamany, kruszywo drobne
granulowane, niesortowane kruszywo
granulowane
1 na 200 Mg
1 na 500 Mg
b) grys
Grubo ć warstwy
1 na 200 m2

5
6
6.3.2.

Stabilno ć i odkształcenie mieszanki
1 na 1000 Mg
mineralno-emulsyjnej
Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej

Próbki mieszanki przed wykonaniem ekstrakcji należy wysuszyć. Badanie składu mieszanki
mineralno-emulsyjnej polega na wykonaniuŚ
 ekstrakcji pobranej próbki mieszanki zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-04001 [12],
 analizy sitowej mieszanki mineralnej uzyskanej w wyniku ekstrakcji.
Otrzymane wyniki badań próbek należy porównać z wymaganiami recepty laboratoryjnej.
Maksymalne dopuszczalne odchyłki uzyskanych wyników badań od wielko ci ustalonych w recepcie
wynosząŚ
 dla kruszywa powyżej 2 mm
 6,0%,
 dla wypełniacza (frakcja poniżej 0,075 mm)
 2,0%,
 dla asfaltu
 0,3%.
Częstotliwo ć badań mieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinna być mniejsza niż 1 badanie
na 300 Mg wyprodukowanej mieszanki, ale nie mniej niż jedna próbka na zmianę roboczą.
6.3.3. Badanie wła ciwo ci emulsji
Dla każdej cysterny Wykonawca powinien okre lić wła ciwo ci podane w pkt 2.3 tablica 1 (lp.
1, 2, 3, 6). Pozostałe wła ciwo ci można przyjmować wg atestu producenta.
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6.3.4.

Badanie wła ciwo ci wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien okre lić wła ciwo ci podane w
pkt 2.4 tablica 2 (lp. 1, 2). Pozostałe wła ciwo ci można przyjmować wg atestu producenta.
6.3.5. Badanie wła ciwo ci kruszywa

6.3.6.
6.3.7.

Badania powinny obejmować wła ciwo ci okre lone wŚ
 pkt 2.5.1 tablica 3 dla piasku łamanego,
 pkt 2.5.2 tablica 4 dla kruszywa drobnego granulowanego,
 pkt 2.5.3 tablica 6 dla grysu,
 pkt 2.5.4 tablica 7 dla niesortowanego kruszywa granulowanego.
Grubo ć warstwy nawierzchni

Grubo ć należy mierzyć zaostrzonym prętem metalowym z dokładno cią  2 mm.
Sprawdzenie wła ciwo ci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej

Sprawdzenie wła ciwo ci mechanicznych mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać
metodą Marshalla wg BN-70/8931-09 [18] zmodyfikowaną przez IBDiM w Warszawie wg tematu TN158 [20] lub metodą Durieza zmodyfikowaną przez LCPC w Paryżu [22].
Stabilno ć i odkształcenie wg zmodyfikowanej metody Marshalla oznacza się w temperaturze +
20o C na próbkach zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka po 14 dniach przechowywania ich w
warunkach pokojowych, w celu odparowania wody pochodzącej z rozpadu emulsji. Próbki zagęszczane
są w formach posiadających po 24 otwory o rednicy 2 mm, rozmieszczone równomiernie na obwodzie.
Badanie cech mechanicznych metodą Durieza obejmuje oznaczenieŚ
 wytrzymało ci na ciskanie proste (Rc),
 stosunku wytrzymało ci na ciskanie proste próbek nienasyconych wodą i nasyconych wodą
(I/C),
 zagęszczenia.
Zmodyfikowana metoda Durieza opisana jest w „Badaniu wytrzymało ci na proste ciskanie wg
LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postępowania” [22].
Wymagania dla warstwy wiążącej i cieralnej ocenianej wg ww. metody podano w p. 2.7.3 i
2.7.4.
Częstotliwo ć badań cech mechanicznych nie powinna być mniejsza niż 1 badanie na 1000 Mg
wyprodukowanej mieszanki.
Badania dotycz ce cech geometrycznych i wła ciwo ci warstw nawierzchni z mieszanki
mineralno-emulsyjnej
6.4.1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów
6.4.

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 12.
Tablica 12. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwo ć badań i
pomiarów

1

Szeroko ć nawierzchni

10 razy na 1 km

2

Równo ć podłużna

3

Równo ć poprzeczna

W sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysoko ciowe

6

Ukształtowanie osi w planie

7

Grubo ć nawierzchni

8
9

Wła ciwo ci
mieszanki
emulsyjnej
Obramowanie nawierzchni

10

Wygląd zewnętrzny

co 100 m
*)

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
2000 m2
mineralno- 2 próbki na 1 km
ocena wizualna
ocena wizualna
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2.

Szeroko ć nawierzchni

Szeroko ć nawierzchni nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż  5 cm.
Równo ć powierzchni

6.4.3.
04 [17].

6.4.4.

Nierówno ci podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, zgodnie z normą BN-68/8931Nierówno ci poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową.
Nierówno ci nawierzchni nie mogą przekraczaćŚ
 dla dróg o ruchu lekko rednim i rednim
6 mm dla warstwy cieralnej,
9 mm dla warstwy wiążącej,
 dla dróg o ruchu b. lekkim i lekkim
9 mm dla warstwy cieralnej,
12 mm dla warstwy wiążącej.
Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.5. Rzędne wysoko ciowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysoko ciowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać  1cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
O nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
 5 cm.
6.4.7. Grubo ć nawierzchni
6.4.8.

Grubo ć nawierzchni nie może różnić się od grubo ci projektowanej o więcej niż  10%.
Wła ciwo ci mieszanki mineralno-emulsyjnej

Wła ciwo ci mieszanki mineralno-emulsyjnej okre la się na próbkach wyciętych z nawierzchni.
Zakres badań obejmuje oznaczenieŚ
 składu mieszanki mineralno-emulsyjnej wg pkt 6.3.2,
 zawarto ci wolnych przestrzeni wg PN-S-04001 [12],
 stopnia zagęszczenia wg PN-S-04001 [12].
6.4.9. Obramowanie nawierzchni
Warstwa jezdna powinna być obramowana krawężnikami drogowymi, opornikami lub
odpowiednimi opaskami betonowymi na odcinkach pozamiejskich, je li szeroko ć jej ma być taka sama
jak podbudowy.
W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szeroko ć poszczególnych warstw niżej
leżących powinna być większa z każdej strony o co najmniej 1,5 grubo ci warstwy leżącej wyżej.
Boczne powierzchnie poszczególnych warstw powinny być zagęszczone z równoczesnym
nadaniem skosu około 45º i powleczone emulsją asfaltową.
Przy wszelkich urządzeniach instalacyjnych jak włazy, kratki ciekowe, warstwa cieralna
powinna wystawać ponad poziom tych urządzeń 0,5 cm.
6.4.10. Wygląd zewnętrzny
Nawierzchnia powinna być bez spękań, deformacji i wykruszeń. Spoiny podłużne powinny być
wykonane w osi jezdni lub do niej równolegle, łączone w jednym poziomie i całkowicie związane.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralnoemulsyjnej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 rozłożenie mieszanki mineralno-emulsyjnej,
 zagęszczenie warstwy,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04300
PN-B-04714-15
PN-B-06714-12

4.
5.
6.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

7.

PN-B-06714-20

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-42

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-B-11112
PN-C-96170
PN-S-04001
PN-S-96504
BN-66/6775-01
BN-80/6775-03/04
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-09

Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą
bezpo rednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą
krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie cieralno ci w bębnie Los
Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypełniacz do mas bitumicznych
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilno ci i odkształcenia
mas mineralno-asfaltowych
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10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994.
20. IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-do wiadczalne w
zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i stosowania mieszanki mineralnoemulsyjnej do nawierzchni drogowych.
21. Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article „Enrobes denses a froid traites a l’emulsion
de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. J.F.Lafon.
Biuletyn Współpracy LCPC nr 136 marzec-kwiecień 1985, artykuł „Mieszanki
typu betonowego na zimno na bazie emulsji rozkładane w warstwach ciągłych.
Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon.
22. Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type LCPC Grave
emulsion. Mode operatoire mai 1973.
Centralne Laboratorium Dróg i Mostów w Paryżu. Badanie wytrzymało ci na proste
ciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda
postępowania, maj 1973.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchniŚ
 dróg i ulic lokalnego znaczenia,
 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
 chodników, placów zabaw, cieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklę nięcia nie powinny przekraczaćŚ
 2 mm, dla kostek o grubo ci  80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubo ci > 80 mm.
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ciŚ
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosząŚ
 na długo ci  3 mm,
 na szeroko ci  3 mm,
 na grubo ci  5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju toŚ szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Wytrzymało ć na ciskanie
60 MPa.

Wytrzymało ć na ciskanie po 28 dniach ( rednio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż

Dopuszczalna najniższa wytrzymało ć pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwo ć
Nasiąkliwo ć kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporno ć na działanie mrozu
Odporno ć kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno ć na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeliŚ
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymało ci na ciskanie w stosunku do wytrzymało ci próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2.2.7. cieralno ć
cieralno ć kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wła ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymało ć, mniejszą nasiąkliwo ć i
większą odporno ć na niskie temperatury i działanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Je li powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymało ci betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie pakuje je w folię i spina ta mą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpo rednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
okre lonymi w ST - 06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależno ci od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowićŚ
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy okre lonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją
projektową lub zaakceptowane przez Inwestora.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo ć podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodno ć kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inwestora.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamie ć powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamie ć nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ciskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymało ci na ciskanie pobierać 6
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w
nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inwestorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z dokumentacją
projektową.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
STŚ
 pomierzenie szeroko ci spoin,
 sprawdzenie prawidłowo ci ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówno ci podłużne
Nierówno ci podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
0,5%.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szeroko ć nawierzchni

Szeroko ć nawierzchni nie może różnić się od szeroko ci projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubo ć podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

6.5. Cz stotliwo ć pomiarów
Częstotliwo ć pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inwestor.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 przygotowanie podłoża,
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 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są okre lone w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy
Boehmego
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodno ci
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi
samochodowe.
Pomiar
równo ci nawierzchni
planografem i łatą.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem cienkich warstw cieralnych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1. Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Dział
robótŚ 45 grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem cienkich warstw cieralnych „na gorąco”.
Cienka warstwa cieralna może być stosowana w budowie nowych nawierzchni drogowych i
mostowych oraz utrzymaniu nawierzchni istniejących.
Cienkie warstwy cieralne wykonuje się zŚ
 betonu asfaltowego 0/6,3ś
 mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 0/4ś 0/6,3ś 0/8ś 0/9,6ś
 mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu 0/6,3ś 0/9,6ś 0/12,8.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.

Cienka warstwa cieralna „na gorąco” - warstwa cieralna nawierzchni o grubo ci od 2,5
cm do 3,5 cm.
Bardzo cienka warstwa cieralna „na gorąco” - warstwa cieralna nawierzchni o grubo ci od 1,5
cm do 2,5 cm.
Ultra cienka warstwa cieralna „na gorąco” - warstwa cieralna nawierzchni o grubo ci
mniejszej od 1,5 cm.
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Asfalt modyfikowany (polimeroasfalt)

Należy stosować asfalt modyfikowany spełniający wymagania TWT Tymczasowe Wytyczne.
Polimeroasfalty drogowe. IBDiM 4/1993 [4].
2.3.

Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania okre lone w PN-S-96504Ś1961
[3] dla wypełniacza podstawowego.
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Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504Ś1961 [3].
2.4.

Kruszywo

Należy stosowaćŚ
 do betonu asfaltowego 0/6,3, kruszywo zgodnie z ustaleniami ST-06.02.06 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,
 do mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu 0/6,3ś 0/9ś 0/12,8 kruszywo
spełniające wymagania odpowiednich normŚ
 grysy wg PN-B-11112Ś1996 kl. I, IIś gat. 1, 2 [1]ś
 piasek łamany lub mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112Ś1996 [1]
oraz wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Szczegółowe wymagania wobec grysów do mieszanek mineralno- bitumicznych o nieciągłym
uziarnieniu
Wła ciwo ci
Wymagania
cieralno ć w bębnie kulowym, ubytek masy, % m/m, nie więcej niż
cieralno ć w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, % m/m, nie więcej niż
Nasiąkliwo ć, % m/m, nie więcej niż
Mrozoodporno ć, ubytek masy, % m/m, nie więcej niż
Mrozoodporno ć wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, % m/m, nie więcej niż
x)
Wymaganie dotyczące wyłącznie kruszywa granitowego
2.5.

25ś 40x)
25
1,5
2,0ś 3,0x)
10,0

Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania okre lone w PN-C-96176Ś1974 [2].

2.6.

Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania okre lone w
WT.EmA-94 [5].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania cienkich warstw cieralnych „na gor co”

Wykonawca przystępujący do wykonania cienkich warstw cieralnych „na gorąco” powinien
wykazać się możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym (otaczarek) do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, rednich i ciężkich stalowych gładkich,
 walców ogumionych,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Materiały należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.
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5.
5.1.

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

5.2.

Cienka warstwa cierana „na gor co” z betonu asfaltowego

Cienką warstwę cieralną „na gorąco” należy wykonywać z mieszanek mineralno-asfaltowych
modyfikowanych o uziarnieniu 06,3 mm, zgodnie z zasadami podanymi w ST-06.02.06 „Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” pkt 5.
Grubo ć układanej warstwy może wynosić od 1,5 cm do 3,5 cm.
5.3.

Cienka warstwa cieralna „na gor co” z mieszanki SMA

Cienką warstwę cieralną „na gorąco” należy wykonywać z mieszanek mineralno-asfaltowych
modyfikowanych o uziarnieniu 04 mm, 06,3 mm, 08 mm, 09,6 mm.
Grubo ć układanej warstwyŚ
 dla mieszanki 09,6 mm, 08 mm, 06,3 mm może wynosić od 2,5 cm do 3,5 cmś
 dla mieszanki 08 mm, 06,3 mm, 04 mm mniejsza niż 1,5 cm.
5.4.

Cienka warstwa cieralna „na gor co” z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieci głym
uziarnieniu

Cienką warstwę cieralną „na gorąco” z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym
uziarnieniu należy wykonywać z mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych o uziarnieniu
06,3 mm, 09,6 mm, 012,8 mm.
Grubo ć układanej mieszankiŚ
 dla mieszanki 09,6 mm, 012,8 mm może wynosić od 1,5 cm do 2,5 cmś
 dla mieszanki 06,3 mm, 09,6 mm, 012,8 mm może być mniejsza niż 1,5 cm.
Skład mieszanek mineralnych do cienkiej warstwy cieralnej „na gorąco” podano w tablicach 2,
3, 4.
Tablica 2. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/6,3 mm
Frakcja kruszywa (mm)
4/6,3
0/2
wypełniacz kamienny

Zawarto ć (% m/m)
54  73
22  45
15

Tablica 3. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/9,6 mm
Frakcja kruszywa (mm)
6,3/9,6
0/2
wypełniacz kamienny

Zawarto ć (% m/m)
70  80
18  26
24

Tablica 4. Skład mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm
Frakcja kruszywa (mm)
Zawarto ć (% m/m)
6,3/12,8
70  80
0/2
18  26
wypełniacz kamienny
24
Orientacyjna zawarto ć asfaltu modyfikowanego DE 80 lub DE 150, wg TWT. Polimeroasfalty
drogowe [4], w mieszance mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu wynosiŚ
od 6,5 do 7,5 % m/m,
 mieszanka 06,3 mm
 mieszanka 09,6 mm
od 6,0 do 7,5 % m/m,
od 5,5 do 7,0 % m/m.
 mieszanka 012,8 mm
Doboru optymalnej zawarto ci lepiszcza w mieszance należy dokonać, sprawdzającŚ
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 zawarto ć wolnej przestrzeni w zagęszczonych próbkach mieszanki mineralno-asfaltowej metodą
Marshalla - 50 uderzeń ubijaka na stronę próbki. Wolna przestrzeń powinna wynosić od 2 do 4 %
v/v,
 spływno ć, metodą Schellenberga opisaną w ZW-MMB-NU-95, zeszyt 50 [6], polegającą na
sprawdzeniu ilo ci zaprawy asfaltowej, która spłynęła z ziaren kruszywa mieszanki w czasie jej
przechowywania w podwyższonej temperaturze.
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu
Mieszankę mineralno-asfaltową o nieciągłym uziarnieniu produkuje się według zasad
okre lonych w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.3.
5.4.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu powinno być
przygotowane według zasad okre lonych w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dla
warstwy cieralnej pkt 5.4.
5.4.3. Warunki przystąpienia do robót
Ze względu na szybkie chłodzenie warstwy zaleca się układanie cienkiej warstwy w
temperaturze otoczenia powyżej 10° C.
5.4.4.

Zarób próbny i odcinek próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia, w
obecno ci Inżyniera, kontrolnej produkcji według zasad okre lonych w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.7.
Jeżeli w SST przewidziano konieczno ć wykonania odcinka próbnego, to należy wykonać go
według zasad okre lonych w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
5.4.5.

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki o nieciągłym uziarnieniu
Mieszanka o nieciągłym uziarnieniu powinna być wbudowywana mechanicznie, układarką z
włączoną wibracją, w sposób ciągły z możliwie małą ilo cią przerw technologicznych. Elementy
układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę muszą być podgrzane przed rozpoczęciem robót, a
układanie powinno odbywać się przy czynnym ogrzewaniu. Nie należy układać zbyt szerokich pasów, ze
względu na trudno ć utrzymania stałej grubo ci warstwy w przekroju poprzecznym.
Rozłożoną mieszankę należy natychmiast zagęszczać walcami stalowymi. Walce powinny
pracować bezpo rednio za układarką. Nie zaleca się stosowania zagęszczania wibracyjnego, ze względu
na możliwe miażdżenie kruszywa w cienkiej warstwie.
W celu zwiększenia szorstko ci zaleca się posypanie gorącej, rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem, drobnym kruszywem łamanym 2/4 mm. Kruszywo powinno być czyste, niezapylone.
Zaleca się stosowanie kruszywa podgrzanego lub otoczonego asfaltem. Niezwiązane po zagęszczeniu
kruszywo powinno być usunięte.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanek do cienkich warstw cieralnych „na gorąco” i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

W czasie robót należy wykonywać badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymi w ST06.02.06 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.
6.4.

Badania dotycz ce cech geometrycznych i wła ciwo ci cienkiej warstwy cieralnej „na
gor co”

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych i wła ciwo ci warstwy
powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w ST-06.02.06 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
6.4.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) cienkiej warstwy nawierzchni „na gorąco”.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.









Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 cienkiej warstwy nawierzchni „na gorąco” obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112Ś1996
2. PN-C-96173Ś1974
3. PN-S-96504Ś1961

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

10.2. Inne dokumenty
1.
2.
3.

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, Prace IBDiM 4/1993
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994
Zalecenia wykonywania cienkich warstw cieralnych „na gorąco” bitumicznych nawierzchni
drogowych (ZW-CWG-95) (ZW-MMB-NU-95) zeszyt 50 IBDiM, 1995.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Dział
robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:
 uszorstnienia nawierzchni,
 profilowania,
 napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do frezowania

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości
oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części
jezdni) Inwestor może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych
naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni.
Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
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Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału,
podający go z jezdni na środki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.
takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą
Inwestora może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów
bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inwestora można dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca powinien
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport sfrezowanego materiału

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki
bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z
dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej,
to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze
względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku)
dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3.

Uszorstnienie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się
małą szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu.
Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę
powierzchni. Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić
regularną rzeźbę powierzchni po frezowaniu.
5.4.

Profilowanie warstwy cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub
innych deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa
warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm.
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Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być
sterowana mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i
zaakceptowany przez Inwestora.
5.5. Frezowanie warstwy cieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na
głębokość projektowaną z dokładnością  5 mm.
5.6.

Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Cz stotliwo ć oraz zakres pomiarów kontrolnych

6.2.1.

Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp.

6.2.2.

Właściwość nawierzchni

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Równość podłużna

łatą 4-metrową co 20 metrów

2

Równość poprzeczna

łatą 4-metrową co 20 metrów

3

Spadki poprzeczne

co 50 m

4

Szerokość frezowania

co 50 m

5

Głębokość frezowania

na bieżąco, według ST

Równość nawierzchni

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1]
nie powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją  0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością  5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej
z dokładnością  5 mm.
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny
być określone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 frezowanie,
 transport sfrezowanego materiału,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw z
geokompozytu w konstrukcji nawierzchni asfaltowej.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Dział
robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Przewiduje się następujące zastosowanie geokompozytu w warstwach asfaltowych:
 jako warstwa rozpraszająca naprężenia i opóźniająca inicjację i propagację spękań oraz
uszczelniająca istniejące spękania nawierzchni asfaltowej,
 jako wzmocnienie nawierzchni asfaltowej.
1.4.

Okre lenia podstawowe

żeokompozyt przeznaczony do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowej, odporny na czynniki
środowiskowe i dopuszczony do stosowania w budownictwie drogowym. Składa się z mechanicznie
wzmacnianej geowłókniny z włókien ciągłych ze 100% polipropylenu, wzmocnionej włóknami
szklanymi przyszytymi jednostronnie do geowłókniny i tworzącymi siatkę o nominalnym rozstawie
oczek 40 x 40 mm.
2.
2.1.

MATERIAŁY
żeokompozyt

Geokompozyt stosowany w warstwach asfaltowych nawierzchni powinien być wykonany z włókien
ciągłych wzmacnianych mechanicznie, z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV
oraz przyszytych jednostronnie włókien szklanych. Geokompozyt powinien spełniać następujące
wymagania:
Właściwości geokompozytu podano w tablicy 1.
Tablica. 1. Właściwości geokompozytu

Wła ciwo ci
Nasiąkliwość bitumem
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) *
Wydłużenie przy zerwaniu *
Wytrzymałość przy 2% wydłużeniu (wzdłuż/wszerz) *
E – moduł włókien szklanych
Wymiary oczek siatki wzmacniającej
Masa powierzchniowa
Temperatura topnienia
Recykling
*

Wartość siły dotyczy wzmacniającego włókna szklanego

Jednostka

żEOKOMPOZYT

2

kg/m
1,1
kN/m
50/50
%
3
kN/m
34/34
MPa
73.000
mm
40 x 40
g/m2
300
Włókna szklane są niepalne i odporne na
temperaturę do 400 oC
100% przy zastosowaniu
konwencjonalnych metod
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2.2.

Lepiszcza

Do skropienia nawierzchni celem przyklejenia i nasączenia geokompozytu należy stosować asfalt
modyfikowany polimerami o penetracji 50-200˚ Pen i temperaturze łamliwości wg Frassa ≤ -10˚C. Do
skropienia podłoża pod geokompozyt można również stosować emulsję asfaltową kationową,
szybkorozpadową, modyfikowaną o zawartości asfaltu minimum 70%, pod warunkiem niedopuszczenia
do jej spływania z podłoża bądź powstawania kałuż asfaltu.
3.

SPRZ T

Do przygotowania podłoża pod warstwy z geokompozytu należy stosować szczotki czyszczące i
skrapiarki samochodowe, sprawdzone pod względem dokładności dozowania lepiszcza.
Geokompozyt może być rozkładany mechanicznie lub ręcznie, przy czym przy układaniu geokompoyztu
o szerokości > 1,0 m zaleca się układanie mechaniczne.
4.

TRANSPORT

Geokompozyt przeznaczony do wykonania warstwy wzmacniającej może być transportowany dowolnymi
środkami transportu pod warunkiem:
 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geokompozyt.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Podło e pod geokompozyt

Podłoże pod warstwę geokompozytu powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe od 4 mm
powinny być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami wyrównawczymi. W przypadku dużych
nierówności powierzchnię należy sfrezować lub ułożyć masę wyrównawczą. Warstwa z masy
wyrównawczej nie może mieć więcej niż 8% (v/v) zawartości wolnych przestrzeni.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
5.2.

Układanie geokompozytu

Procedura układania geokompozytu jest następująca:
 Skropić wyprofilowaną i oczyszczoną powierzchnię lepiszczem asfaltowym, całkowita ilość
lepiszcza do skropienia jest uzależniona od stanu skrapianej powierzchni, ilość stosowanego
lepiszcza powinna wynosić 1,2 – 1,4 kg/m² w przeliczeniu na czysty asfalt. Szerokość pasa
jezdni skropionego lepiszczem powinna być szersza o co najmniej 50 mm od pasma
geokompozytu.
 Układanie geokompozytu należy rozpocząć natychmiast po skropieniu asfaltem, w przypadku
stosowania emulsji asfaltowej geokompozyt układa się po całkowitym rozpadzie emulsji - po
przeschnięciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejąca. Geokompozyt
układa się tak, aby strona z siatką była skierowana ku górze.
 Przy zabudowie połowy jezdni pozostawić odkryty 20 cm pas geokompozytu.
 Nowe warstwy bitumiczne wg projektu można układać bezpośrednio po ułożeniu
geokompozytu, maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na
geokompozycie jest zgodna z temperaturą wbudowywania dla mieszanek typu beton asfaltowy
lub SMA, podaną w normie PN-S/96025:2000.
5.3.
1.
2.
3.

Uwagi wykonawcze
Należy zapewnić idealną czystość powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym i przykrywanej
geokompozytu; wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. muszą zostać usunięte przed
skropieniem.
W przypadku ręcznego układania geokompozytu należy go naciągnąć oraz docisnąć szczotkami.
W przypadku układania mechanicznego warunki takie są zapewnione przez odpowiednią maszynę
układającą, zalecaną przez producenta geosyntetyków. Można stosować dociśnięcie geokompozytu
walcem ogumionym w stopniu nie powodującym wyciskania lepiszcza ze skropienia.
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4.

W połączeniu pasm geokompozytu wzdłuż kierunku rozkładania należy stosować połączenia
stykowe, bez zakładów. Dopuszcza się między układanymi pasami lokalnie występujące wzdłużne
przerwy o szerokości do 40 mm, gdy podłoże nie jest silnie spękane. Założenie na siebie wstęg o
szerokości zakładu większej niż 30 mm wymaga nałożenia na niżej położoną wstęgę dodatkowego
lepiszcza w ilości 0,9 kg/m2 asfaltu.
5. Należy wykonywać zakłady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny układającej, w ten sposób
aby uniemożliwić jakiekolwiek przesunięcia podczas układania warstwy asfaltowej. Szerokość
zakładu poprzecznego wynosi 10-15 cm, dolna warstwa zakładu skrapiana jest dodatkowo
lepiszczem w ilości ok. 0,9 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt.
6. Należy unikać zmarszczeń geokompozytu na warstwie asfaltu. Ich powstawanie od czasu do czasu
jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia można pominąć, jednakże wszelkie zmarszczenia
powodujące po dociśnięciu powstanie trzech warstw geokompozytu, należy usunąć przez cięcie bądź
podgrzewanie.
 Cięcie: Większe fałdy - opisane powyżej - wyciąć należy nożem lub nożyczkami.
Pozostałą po cięciu część fałdy ułożyć w warstwie lepiszcza, dodając 1,2 kg/m²
(emulsja 70%) lepiszcza przed dociśnięciem na miejsce drugiej części fałdy.
 Podgrzewanie: Do wypalania fałd stosować można palnik gazowy, uważając przy tym, by nie
wypalić dziur w geokompozycie.
7. Geokompozyt układany miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) muszą wystawać poza
skrajną rysę na co najmniej 40 cm.
8. Po ułożeniu geokompozytu nie powinno następować pod naciskiem wyciskanie (przenikanie) przez
geowłókninę asfaltu ze skropienia. W przypadku wystąpienia wyciśnięcia stosuje się posypanie
grysem 2/4 mm w ilości około 2 kg/m2.
9. Miejsca geokompozytu zanieczyszczone smarami i olejami usuwa się przez wycięcie plamy,
powtórne skropienie powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem otaczającego geosyntetyku i
przyklejenie prostokątnej łaty z geosyntetyku o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego
otworu z zakładem ok. 10 cm.
10. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej należy naprawić miejsca odklejone, fałdy i bąble, rozdarcia
geokompozytu.
11. Geokompozyt nie może ulec zamoczeniu, zawilgoceniu wodą lub zabrudzeniu, w związku z tym w
zaleca się w tym samym dniu przykrycie rozłożonej warstwy geokompozytu warstwą mieszanki
mineralno-asfaltowej na gorąco o grubości co najmniej 4 cm. Podczas układania tej mieszanki
należy kontrolować jej temperaturę w celu zapobieżenia uszkodzeniu termicznemu geokompozytu.
Minimalna grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych leżących na warstwie z geokompozytu musi
wynosić 4 cm.
5.4.

Ograniczenia stosowania

Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geokompozyt nie może być mokry, rozkładany
na mokrej powierzchni lub pozostawiany na noc bez przykrycia warstwą bitumiczną.
Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna być niższa niż 10C.
Po rozłożonym geokompozycie nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie ruch
technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, bez przyśpieszeń i
hamowań.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
Wykonawca powinien sprawdzić ważność Aprobaty Technicznej geokompozytu. Wygląd geokompozytu
należy ocenić wizualnie, wstęga powinna być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu włókien
oraz oczek siatki. Dopuszcza się lokalne sfalowania przebiegu nici zbrojeniowych. Odchyłka szerokości
pasma nie powinna przekraczać ±2% wymiaru nominalnego.
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków oraz
dokładność oczyszczenia podłoża pod geokompozyt.
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6.2.

Badania w czasie robót

6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować
dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 2.
Lp.
1
2
6.2.2.

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt modyfikowany

Tablica 2. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Kontrolowane
właściwości
lepkość
penetracja

Badanie
według normy
EmA-99 [6]
TWT-PAD-97 [5]

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [8].
W czasie robót należy kontrolować dokładność dozowania lepiszcza a także przyklejenie i zakłady
geokompozytu.
7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy z geokompozytu.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Warstwa z geokompozytu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geokompozytu obejmuje:
 skropienie warstwy podbudowy lub warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geokompozytu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1./ PN-EN-965:1999
2./ PN-ISO 10319:1996
3./ PN-S-96025:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich
próbek.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty
4./ Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.
5./ TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje, instrukcje –
Zeszyt 54 IBDiM, Warszawa 1997.
6./ Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje –
Zeszyt 60, IBDiM – 1999 r.
7./ Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2003-04-0246 ze zmianą nr 1/2004.
8./ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawę ników betonowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni.
Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem krawę nikówŚ
 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
 betonowych na ławie tłuczniowej lub wirowej,
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, wirowej lub tłuczniowej,
 betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Krawę niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały






Materiałami stosowanymi sąŚ
krawę niki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawę niki.
2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zale no ci od przeznaczenia rozró nia się następujące typy krawę ników betonowychŚ
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zale no ci od kształtu przekroju poprzecznego rozró nia się następujące rodzaje
krawę ników betonowychŚ
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 prostokątne cięte - rodzaj „a”,
 prostokątne - rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zale no ci od technologii i produkcji krawę ników betonowych, rozró nia się odmianyŚ
1 - krawę nik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawę nik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. żatunki
W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawę niki betonowe dzieli się naŚ
 gatunek 1 - ż1,
 gatunek 2 - ż2.
Przykład oznaczenia krawę nika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1Ś Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kształt i wymiary
Kształt krawę ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawę ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawę ników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawę nik rodzaju „a”

b) krawę nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawę ników

Rys. 1. Wymiarowanie krawę ników
Tablica 1. Wymiary krawę ników betonowych
Typ
krawę nika

Rodzaj
krawę nika

l

U

a

100

D

b

100

b
20
15
15

Wymiary krawę ników, cm
h
c
d
30
min. 3
min. 12
max. 7
max. 15
20
-

r
1,0
1,0
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12
25
10
25
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawę ników betonowych
Rodzaj wymiaru
l
b, h

Dopuszczalna odchyłka, mm
żatunek 1
żatunek 2
8

3

 12
3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawę ników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawę ników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni krawę ników w mm
ograniczających powierzchnie górne
( cieralne), m
ograniczających pozostałe
Szczerby i uszkodzenia
powierzchnieŚ
krawędzi i naro y
- liczba max
- długo ć, mm, max
- głęboko ć, mm, max

Dopuszczalna wielko ć
wad i uszkodzeń
żatunek 1 żatunek 2
2
3
niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10

2.4.3. Składowanie
Krawę niki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci.
Krawę niki betonowe nale y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarachŚ grubo ć 2,5 cm, szeroko ć 5 cm, długo ć min. 5 cm większa ni szeroko ć krawę nika.
2.4.4. Beton i jego składniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawę ników
Do produkcji krawę ników nale y stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawę ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawę ników
powinna być wykonana z betonu klasy B 30.
Beton u yty do produkcji krawę ników powinien charakteryzować sięŚ
 nasiąkliwo cią, poni ej 4%,
 cieralno cią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1Ś 3 mm, dla gatunku 2Ś 4 mm,
 mrozoodporno cią i wodoszczelno cią, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni „32,5”
wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. Materiały na podsypk i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej ni „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawę niki nale y stosować, dlaŚ
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy wirowej - wir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniuŚ
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kraw ników
Krawę niki betonowe mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.
Krawę niki betonowe układać nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawę niki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ciany rodka transportowego więcej ni 1/3
wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową nale y pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Ława wirowa
Ławy wirowe o wysoko ci do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta
wirem i zagęszczenie go polewając wodą.
Ławy o wysoko ci powy ej 10 cm nale y wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając
poszczególne warstwy.
5.3.2. Ława tłuczniowa
Ławy nale y wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń nale y starannie ubić polewając wodą. żórną powierzchnię ławy tłuczniowej nale y
wyrównać klińcem i ostatecznie zagę cić.
Przy grubo ci warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powy ej 10 cm nale y ławę wykonać
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
5.3.3. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich nale y stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub
bezpo rednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale y wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawę ników
wiatło (odległo ć górnej powierzchni krawę nika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” cieku) mo e być zmniejszone
do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ciana krawę nika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawę nika
obsypana piaskiem, wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawę ników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie krawę ników na ławie wirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawę ników na ławie wirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na
podsypce z piasku o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Ustawienie krawę ników na ławie betonowej
Ustawianie krawę ników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawę ników nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wypełnić
wirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1Ś2. Zalewanie spoin
krawę ników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawę ników ustawionych na ławie
betonowej.
Spoiny krawę ników przed zalaniem zaprawą nale y oczy cić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia
przed wpływami temperatury krawę niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawą nale y zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania krawę ników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawę ników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi
do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie
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z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ci i głęboko ci uszkodzeń nale y wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno cią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzić z dokładno cią do 1 mm
przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w naro ach elementów wykonuje się przez przyło enie kątownika do
badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładno cią do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawę ników betonowych
powinny obejmować wszystkie wła ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót

pkt 5.2.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Nale y sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podło a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podło a powinno być zgodne z

6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegająŚ
a) Zgodno ć profilu podłu nego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłu ny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na ka de 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław nale y sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynosząŚ
- dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
- dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej.
c) Równo ć górnej powierzchni ław.
Równo ć górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyło enie w dwóch punktach, na ka de
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prze wit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyło oną łatą nie mo e przekraczać 1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na ka de 100 m. Ławy ze wiru lub piasku nie
mogą wykazywać ladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na
wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo e przekraczać  2 cm
na ka de 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawę ników
Przy ustawianiu krawę ników nale y sprawdzaćŚ
a) dopuszczalne odchylenia linii krawę ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm
na ka de 100 m ustawionego krawę nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawę nika od niwelety projektowanej, które
wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego krawę nika,
c) równo ć górnej powierzchni krawę ników, sprawdzane przez przyło enie w dwóch punktach na
ka de 100 m krawę nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze wit pomiędzy górną powierzchnią
krawę nika i przyło oną łatą nie mo e przekraczać 1 cm,
d) dokładno ć wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głęboko ć.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawę nika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m krawę nika betonowego obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawę ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawę ników zaprawą,
ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ciany krawę nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

7.

PN-B-11111

8.

PN-B-11112

9.

PN-B-11113

10.

PN-B-19701

11.
12.
13.
14.

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

15.

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i
ocena zgodno ci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. źlementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. źlementy nawierzchni dróg,
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16. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty
17.

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę niki i
obrze a chodnikowe
Krawę niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPźD), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i
asfaltowania. Dział robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika:
 z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
 z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
2.2.1.

Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
Rodzaje

W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych
betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany

2.2.3.

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa
- 1,
płyta dwuwarstwowa
- 2.
Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
rozróżnia się gatunki płyt:
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- gatunek I
- G1,
- gatunek II
- G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN80/6775-03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3.

Rodzajtechniczne
D
Rodzaj C betonowe - wymagania
Płyty chodnikowe

2.3.1.

Kształt i wymiary

d
Rodzaj Epłyt podano w tablicy 1.
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary




d

c

c

Rodzaj A

Rodzaj B

a

b

Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych

Rodzaj płyty

a

Wymiary płyt, mm
b
c

d

Grubość
płyty h, mm

A

35
50

-

-

-

min 5

B

35
50

17,5
25

-

-

max 7

C

35

-

49,7

25

D

-

-

49,7

25

E

-

-

-

25

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych

Rodzaje wymiaru
a, b, c, d, h
2.3.2.

Dopuszczalne odchyłki, mm
Gatunek I
Gatunek II
2

3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Rodzaj wad i uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:

2.3.3.

- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

Składowanie

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie,
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i
gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B
25 i B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z
betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie
niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
2.3.4.4.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4.

Materiały na podsypk i do zapraw

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania chodników

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport płyt chodnikowych

Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3
wysokości tej płyty.
4.3.

Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych
betonowych, podano w ST-06.03.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.
5.
5.1.

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

5.2.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST-06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.

Podsypka

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4.

Warstwa ods czaj ca

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST-06.01.02 „Warstwy odsączające i
odcinające”.
5.5.

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy
zalać zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.6.

Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na
łukach nie powinna być większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość
płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
5.7.

Piel gnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt 2.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m:  1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
 szerokości koryta:  5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość
podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.
6.4.
6.4.1.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
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małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.03.03

Strona 7

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.










Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączającej,
rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ułożenie płyt,
wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06711
PN-B-06712

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

3.

PN-B-10021

4.

PN-B-19701

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
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5.
6.
7.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

8.

BN-80/6775-03/03

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i
asfaltowania. Dział 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklę nięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubo ci 60 mm.
Kostki o takiej grubo ci są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosząŚ
 na długo ci
 3 mm,
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 na szeroko ci
 3 mm,
 na grubo ci
 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju toŚ szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
Cechy
1 Wytrzymało ć na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniejŚ
a) rednia z sze ciu kostek,
b) najmniejsza pojedynczej kostki.
2 Nasiąkliwo ć wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niżŚ
3 Odporno ć na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B06250 [2]Ś
a) pęknięcia próbki,
b) strata masy, %, nie więcej niż,
c) obniżenie wytrzymało ci na
ciskanie w stosunku do
wytrzymało ci próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niżŚ
4
cieralno ć na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niżŚ

Warto ć
60
50
5
brak
5
20
4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymało ć, mniejszą nasiąkliwo ć i
większą odporno ć na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
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Je li powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymało ci betonu min. 0,7 wytrzymało ci projektowanej, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina ta mą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-06.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej można wykonywać bezpo rednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo ć podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa ods czaj ca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami okre lonymi w ST-06.01.02 „Warstwy
odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodno ć kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inwestora.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamie ć powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym
kształtek.
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie ć
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dlaŚ
 głęboko ci korytaŚ
 o szeroko ci do 3 mŚ
 1 cm,
 o szeroko ci powyżej 3 mŚ
 2 cm,
 szeroko ci korytaŚ
 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STŚ
 pomierzenie szeroko ci spoin,
 sprawdzenie prawidłowo ci ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze wit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej








Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączającej,
wykonanie podsypki,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-04111

2.
3.
4.

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

5.
6.

PN-B-32250
BN-68/8931-01

Materiały kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy
Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodno ci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników. Dział robót: 45, grupa
robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
Obrze a chodnikowe
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2.
Pozostałe określenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 obrze a odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
 wir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701 [7],
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3.

Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja

W zale ności od przekroju poprzecznego rozró nia się dwa rodzaje obrze y:
 obrze e niskie
- On,
 obrze e wysokie
- Ow.
W zale ności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrze a dzieli się na:
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 gatunek 1
- ż1,
 gatunek 2
- ż2.
Przykład oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4.

Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.

Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Kształt obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze a chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrze y
Rodzaj
Wymiary obrze y, cm
obrze a
1
b
h
r
75
6
20
3
On
100
6
20
3
75
90
100

Ow
2.4.2.

8
8
8

30
24
30

3
3
3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
żatunek 1

żatunek 2

8
3

l
b, h

 12
3

2.4.3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naro y

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
żatunek 1
żatunek 2
2

3

niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10
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2.4.4.

Składowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm
większa ni szerokość obrze a.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrze y nale y stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5.

Materiały na ław i do zaprawy

wir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711,
 cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701,
 woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.
4.1.

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

4.2.

Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrze a powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3.

Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mo na przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową nale y pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3.

Podło e lub podsypka (ława)

Podło e pod ustawienie obrze a mo e stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława)
ze wiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4.

Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawiać na wykonanym podło u w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrze a od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrze a powinna być obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Nale y wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inwestorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń nale y wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w naro ach elementów wykonuje się przez przyło enie kątownika do
badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3.

Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podło a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze wiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrze a w planie, które mo e wynosić  2 cm na ka de 100 m długości obrze a,
 niwelety górnej płaszczyzny obrze a , które mo e wynosić 1 cm na ka de 100 m
długości obrze a,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrze a,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrze a,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę niki i obrze a.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233124-4 Drogi dojazdowe. żrupa robót: 452, klasa robót: 4523
kategoria robót: 45233.
1.3.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.4.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni:
 z kostki kamiennej,
 z klinkieru,
 z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych,
 z kostki brukowej betonowej,
 z mieszanek mineralno-asfaltowych.
1.5.

Okre lenia podstawowe

1.5.1. Wjazdy i wyjazdy z bram
miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wje d ających lub wyje d ających z bram.
1.5.2. Pozostałe określenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.6.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
 kostka kamienna,
 klinkier drogowy,
 płyty drogowe betonowe,
 kostka brukowa betonowa,
 mieszanka mineralno-asfaltowa,
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2.3.

piasek, wir, mieszanka,
tłuczeń kamienny,
beton,
cement,
woda,
kruszywo do betonu.

Wymagania dla materiałów

2.3.1.

Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna lub rzędowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100

[5].
2.3.2.

Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3. Płyty drogowe betonowe
Płyty drogowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN80/6775-03/01 [12].
2.3.4. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w ST - 06.02.9
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości
80 mm.
2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w ST - 06.02.08
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
2.3.6. Piasek, wir, mieszanka
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
wir stosowany do wykonania ław pod krawę nik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B11111 [6]. Inny materiał mo na stosować pod warunkiem akceptacji Inwestora.
2.3.7. Tłuczeń kamienny, kliniec
Tłuczeń i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawę nik powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.8.

Beton
Beton u yty na ławę betonową pod krawę nik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250
[2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B 15 lub B 10.
2.3.9. Cement
Cement u yty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy
nie ni szej ni 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9].
2.3.10. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4.

Składowanie materiałów

Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i
wyjazdów podano w poszczególnych ST, wymienionych w pkt 5.
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3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania wjazdów i wyjazdów

Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla poszczególnych
rodzajów nawierzchni według pkt 5.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów u ytych do budowy nawierzchni wjazdów i
wyjazdów zawarte są w ST wymienionych w pkt 5.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami
określonymi w ST - 06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło a”.
Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z PN-B06050 [1].
5.3.

Wykonanie warstwy ods czaj cej

Je eli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej to wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w ST - 06.01.02
„Warstwy odsączające i odcinające”.
5.4.

Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu
krawę ników betonowych lub kamiennych. Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej,
to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów nale y wykonać zgodnie z ST - 06.03.01 „Krawę niki
betonowe” lub ST - 06.03.02 „Krawę niki kamienne”.
5.5.

Wykonanie podbudowy

W zale ności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji projektowej, wykonanie
podbudowy powinno być zgodne z odpowiednią ST:
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wg ST - 06.01.03,
 podbudowa z tłucznia kamiennego, wg ST - 06.01.05,
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST - 06.01.04.
5.6.

Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, wg ST - 06.02.10 „Nawierzchnia
z kostki kamiennej”.
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg ST - 06.02.06 „Nawierzchnia z płyt
betonowych”.
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST - 06.02.9 „Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST - 06.02.08 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do
akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania:
 koryta i podło a,
 warstwy odsączającej,
 obramowania nawierzchni,
 podbudowy,
 nawierzchni.
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w
odpowiednich ST wymienionych w pkt 5.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana warstwa odsączająca,
 wykonane obramowanie,
 wykonana podbudowa.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 przygotowanie koryta i podło a,
 wykonanie warstwy odsączającej,
 wykonanie obramowania nawierzchni,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-11111

7.
8.

PN-B-11112
PN-B-11113

9.

PN-B-19701

10.
11.
12.

PN-B-32250
BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

13.

BN-80/6775-03/02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Klinkier drogowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem cieków z prefabrykowanych elementów betonowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniemŚ
 cieków ulicznych przykrawężnikowych,
 cieków ulicznych międzyjezdniowych,
 cieków terenowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. ciek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. ciek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia
wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych
lub naturalnych.
1.4.4. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kraw żniki
[10].

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04

2.3. Beton na ław
Beton na ławę pod krawężnik i ciek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10.
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2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania cieków przykrawężnikowych,
międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania cieków,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13
[12].
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasiąkliwo ć prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
cieralno ć na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymało ć betonu na ciskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy
betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni
elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatówŚ
 na długo ci
 10 mm,
 na wysoko ci i szeroko ci
 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniemŚ
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo można przewozić dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania cieku należy wytyczyć linię krawężnika i o cieku
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla cieku umieszczonego między jezdniami o cieku stanowi o
wykopu pod ławę.
5.3. Wykop pod ław
Wykop pod wspólną ławę dla cieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i
PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczę ciej stosowaną ławą pod
ciek i krawężnik jest ława z oporem. Dla cieku umieszczonego między jezdniami oraz cieku
terenowego stosowana jest ława zwykła.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szeroko ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu
pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15
i klasy B-10.
Wykonanie ławy betonowej podano w ST 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.4.2. Ława żwirowa
Wykonanie ławy żwirowej podano w ST - 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraw żników
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz z postanowieniami według ST - 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.6. Wykonanie cieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubo ci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna cieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm. Spoiny
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku 1Ś2. Spoiny przed zalaniem należy oczy cić i zmyć wodą. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.
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Jeżeli do wykonania cieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg
KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą
zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie
zagę cić.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania cieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania materiałów stosowanych do wykonania cieku z prefabrykatów powinny obejmować
wszystkie wła ciwo ci, które zostały okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt
2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań





W czasie robót związanych z wykonaniem cieku z prefabrykatów należy sprawdzaćŚ
wykop pod ławę,
gotową ławę,
ustawienie krawężnika,
wykonanie cieku.

6.3.2. Wykop pod ławę
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z
pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy
a)
b)
c)




Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegająŚ
linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m
ławy,
niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na
każde 100 m ławy,
wymiary i równo ć ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dlaŚ
wysoko ci (grubo ci) ławy  10% wysoko ci projektowanej,
szeroko ci górnej powierzchni ławy  10% szeroko ci projektowanej,
równo ci górnej powierzchni ławy 1 cm prze witu pomiędzy powierzchnią ławy, a przyłożoną
czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegająŚ
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
c) równo ć górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
każde 100 m długo ci, która może wykazywać prze wit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią
krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
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e) szeroko ć spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być
większa od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania cieku
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegająŚ
a) niweleta cieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m
wykonanego cieku,
b) równo ć podłużna cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
długo ci, która może wykazywać prze wit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią cieku a
łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego
cieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubo ć podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubo ci projektowanej o  1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego
betonowych.

cieku z prefabrykowanych elementów

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 wykop pod ławę,
 wykonana ława,
 wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m cieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmujeŚ
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie wykopu pod ławy,
wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,
ułożenie prefabrykatów cieku z wypełnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ciany prefabrykatu lub krawężnika,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodno ci
6. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe
11. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz cianek czołowych jako
samodzielnych elementów.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz cianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słu ący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czę ć konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, mo na wykonać przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja no na tworzy jednolitą cało ć, z wyjątkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cało ci na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust elbetowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest w kształcie ramownicy
pracującej na obcią enie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo na wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą
obcią enie pionowe i poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub
elbetowych.
1.4.10.
cianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci cian
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słu ący do mo liwie łagodnego (bez dławienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno ci całego przepustu i czę ciowego zabezpieczenia elementów rodkowych przepustu przed
przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ciankami czołowymi
przepustu, równoległe, prostopadłe lub uko ne do osi drogi, słu ące do zwiększenia zdolno ci
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.
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1.4.12. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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






Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST sąŚ
beton,
materiały na ławy fundamentowe,
materiały izolacyjne,
deskowanie konstrukcji betonowych i elbetowych,
kamień łamany do cianek czołowych.

2.3.

Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane wła ciwo ci betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale no ci od warunków ich
eksploatacji, nale y wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania
betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniejŚ
- B 30 - prefabrykaty, cianki czołowe, przepusty, skrzydełkaś
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B06250 [8]Ś
 nasiąkliwo ć nie większa ni 4 %,
 przepuszczalno ć wody - stopień wodoszczelno ci co najmniej W 8,
 odporno ć na działanie mrozu - stopień mrozoodporno ci co najmniej Ż 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno
spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy szych.
żrysy
Do betonów stosować nale y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez
Inwestora.
żrysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp. Wła ciwo ci
Wymagania
1
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1
2
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %, nie więcej ni Ś
20
3
Wska nik rozkruszenia, %, nie więcej ni Ś
- dla grysów granitowych
16
- dla grysów bazaltowych i innych
8
4
Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni Ś
1,2
5
Mrozoodporno ć wg metody bezpo redniej, %,
2
nie więcej ni
6
Mrozoodporno ć wg zmodyfikowanej metody
bezpo redniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej
10
ni Ś
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7
8
9
10
11
12

Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
Zawarto ć podziarna, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć nadziarna, %, nie więcej ni Ś

0,1
0,25
wzorcowa
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%
5
10

Piasek
Nale y stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania
1 Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1,5
2 Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
0,2
3 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
0,25
ni Ś
4 Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa
wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
5
nie wywołująca zwiększenia
Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
wymiarów liniowych ponad 0,1%
Zawarto ć poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosićŚ
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm
- od 57 do 76 %
wir
wir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno ć wiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpo rednią wg PN-B-11112
[19] ogranicza się do 10 %.
wir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów
L.p.
Wła ciwo ci
Wymagania
1
Wytrzymało ć na mia d enie, wska nik rozkruszenia, %,
12
nie więcej ni Ś
2
Zawarto ć ziaren słabych, %, nie więcej ni Ś
5
3
Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni Ś
1,0
4
Mrozoodporno ć po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie
5,0
więcej ni Ś
5
Zawarto ć ziaren nieforemnych, %, nie więcej ni Ś
20
6
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1,5
7
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni Ś
0,25
8
Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
0,1
9
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy
wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej mie ciła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podło e składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa nale y składować oddzielnie, w zasiekach uniemo liwiających
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poni ej 4 mm) były
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcze niej uzgodnione z
Inwestorem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać
wymagania normy PN-B-19701 [21].
Nale y stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B
40 nale y stosować cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Marka cementu
L.p.
Wymagania
42,5
32,5
po 2 dniach
1 Wytrzymało ć na
10
ciskanie, MPa, nie po 7 dniach
16
po 28 dniach
mniej ni Ś
42,5
32,5
2
początek wiązania, najwcze niej po upływie min.
60
60
Czas wiązania
koniec wiązania najpó niej, h
12
12
3 Stało ć objęto ci, mm nie więcej ni Ś
10
10
4 Zawarto ć SO3, % masy cementu, nie więcej ni Ś
3,5
3,5
5 Zawarto ć chlorków, %, nie więcej ni Ś
0,10
0,10
6 Zawarto ć alkaliów, %, nie więcej ni Ś
0,6
0,6
7 Łączna zawarto ć dodatków specjalnych (przy pieszających twardnienie,
plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych
5,0
5,0
do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej ni
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Cement powinien pochodzić z jednego ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jako ć okre lona atestem - musi być zatwierdzona przez Inwestora.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
[36].

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08

Miejsca przechowywania cementu mogą być następująceŚ
a) dla cementu workowanego
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami),
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników nale y
przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i rednica musi być zgodna z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody Inwestora.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podło a gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych mo na stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych ródeł nie mo e być u yta do momentu jej przebadania na
zgodno ć z podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja
projektowa, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010
[22].
2.4.

Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i cianek czołowych nale y stosować
materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające aprobatę techniczną oraz atest producentaŚ
 emulsja kationowa wg źmA-94. IBDiM [44],
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobaty
techniczne - za zgodą Inwestora.
2.5.







Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nale y wykonać z materiałów odpowiadających następującym normomŚ
drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
tarcica li ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [35],
ruby, wkręty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.01

Strona 7

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” sp. z o.o.

 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca
wymaganiom okre lonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inwestora.

2.6.

elbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i cianek
czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów
powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie do głęboko ci 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głęboko ci do 10 mm i
długo ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie mo e
być więcej ni 5 wyszczerbień.
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podło u. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.
2.7.







Materiały na ławy fundamentowe

Czę ć przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione naŚ
ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem,
fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe
podane w niniejszej ST,
fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej
ST.

2.8.

Kamień łamany do cianek czołowych

Mo na stosować na cianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymało ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
tablicy 5.
Tablica 6. Wymagania wytrzymało ciowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp.
Wła ciwo ci
1 Wytrzymało ć na ciskanie, MPa, co najmniej, w stanieŚ
- powietrzno-suchym,
- nasycenia wodą,
- po badaniu mrozoodporno ci.
2 Mrozoodporno ć. Liczba cykli zamra ania, po których
występują uszkodzenia powierzchni, krawędzi lub
naro y, co najmniejŚ
3 Odporno ć na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać niszczeniu w
rodowisku agresywnym, w którym zawarto ć SO2 w
mg/m3 wynosiŚ
4
cieralno ć na tarczy Boehmego, mm, nie więcej ni , w
stanieŚ
- powietrzno-suchym,
- nasycenia wodą.
5 Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni Ś

Wymagania
61
51
46

Metoda badań wg
PN-B-04110 [5]

21

PN-B-04102 [4]

od 0,5 do 10

PN-B-01080 [1]

2,5
5
5

PN-B-04111 [6]
PN-B-04101 [3]

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamieniaŚ
 wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
 szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naro y o głęboko ci do 10 mm, przy łącznej długo ci
uszkodzeń nie więcej ni 10 % długo ci ka dej krawędzi.
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Kamień łamany nale y przechowywać w warunkach
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.
2.9.

zabezpieczających

przed

Zaprawa cementowa

Do kamiennej cianki czołowej nale y stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20]
marki nie ni szej ni M 12.
Do zapraw nale y stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg
PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i cianki czołowej powinien wykazać się
mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 koparki do wykonywania wykopów głębokich,
 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
 urawi samochodowych,
 betoniarek,
 innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo nale y przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
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źlementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymało ci nie ni szej ni 0,4 R (W).
Transport zewnętrzny
źlementy prefabrykowane mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej
0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania nale y przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inwestorem,
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej,
 czasowego przeło enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
lub wskazówek Inwestora.
5.3.

Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
ciany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, i
zaleceń Inwestora. W szczególno ci zabezpieczenie mo e polegać naŚ
 stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
 podparciu lub rozparciu cian wykopów,
 stosowaniu cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosować drewno, elementy stalowe lub inne
materiały zaakceptowane przez Inwestora.
Stosowane cianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego u ytku. Typ
cianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami
Inwestora.
Po wykonaniu robót ciankę szczelną nale y usunąć, za powstałą szczelinę zasypać gruntem i
zagę cić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inwestora, cianki szczelne mo na pozostawić w
gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubo ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia
gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podło a od rzędnej okre lonej w dokumentacji projektowej nie
mo e przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiał zasypki przepustu nale y stosować wiry, pospółki i piaski co najmniej rednie.
Zasypkę nad przepustem nale y układać jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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[34].
5.4.

Wska niki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach nale y przyjmować wg PN-S-02205
Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zale no ci od rodzaju materiału u ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w ST - 06.05.01 „Umocnienia rowów, skarp i cieków”.
5.5.

Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
a) ró nice wymiarów ławy fundamentowej w planieŚ
 2 cm dla przepustów sklepionych,
 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) ró nice rzędnych wierzchu ławyŚ
 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
 2 cm dla przepustów pozostałych.
Ró nice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą
spowodować spiętrzenia wody w przepu cie.
5.6.

Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250 [8].
Urabialno ć mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelno ci po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno ć powinna być dostosowana do warunków formowania, okre lonych przezŚ
 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo ć zbrojenia,
 zakładaną gładko ć i wygląd powierzchni betonu,
 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie
mo e ona być osiągnięta przez większe zu ycie wody ni to jest przewidziane w składzie mieszanki.
Zaleca się sprawdzanie do wiadczalne urabialno ci mieszanki betonowej przez próbę formowania w
warunkach zbli onych do rzeczywistych.
Zawarto ć powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie mo e przekraczaćŚ 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej mo e być ustalona dowolną metodą do wiadczalną lub
obliczeniowo-do wiadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych wła ciwo ciach.
Do celów produkcyjnych nale y sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemno ć urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni szych
przypadkówŚ
 zmiana rodzaju składników,
 zmiana uziarnienia kruszywa,
 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej
ilo ci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach
przeciwbie nych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane
wagowo z dokładno ciąŚ
 2 % dla cementu, wody, dodatków,
 3 % dla kruszywa.
Objęto ć składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza ni 90 % i nie mo e
być większa ni 100 % jej pojemno ci roboczej.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Czas mieszania zarobu musi być ustalony do wiadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy
ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie mo e ró nić się od konsystencji zało onej (wg recepty
roboczej) więcej ni  20 % wska nika Ve-Be. Przy temperaturze 0º C wykonywanie mieszanki
betonowej nale y przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inwestorem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienno ć geometryczną szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem
wiązałkowym wy arzonym o rednicy nie mniejszej ni 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzy ) albo
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne poło enie w czasie betonowania. Nale y
stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien
być sprawdzony i zatwierdzony przez Inwestora.
Sprawdzeniu podlegająŚ
 rednice u ytych prętów,
 rozstaw prętów - ró nice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
 rozstaw strzemion nie powinien ró nić się od projektowanego o więcej ni  2 cm,
 ró nice długo ci prętów, poło enie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej ni  5 cm,
 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego poło enie w czasie betonowania i zagęszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowań
Przy wykonaniu deskowań nale y stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić
sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być
skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i demonta . Przed wypełnieniem mieszanką
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i mo liwo ć
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja
źlementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz
powinny odpowiadać wymaganiomŚ
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymało ci, nasiąkliwo ci i odporno ci na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywać wyłącznie w temperaturach nie ni szych ni + 5o
C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze ni szej ni 5o C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpo rednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inwestora.
Rozformowanie konstrukcji, je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo e
nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymało ci projektowej.
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5.7.

Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i
ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów
podane w punkcie 2.6.
rednice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów
rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego dokumentacją projektową mo e wynosić maksimum 5 mm.
5.8.

Monta betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i cianek czołowych

źlementy przepustu i cianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane
na przygotowanym podło u zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być
wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].
5.9.

Wykonanie cianki czołowej z kamienia łamanego

cianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie
cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu cianki powinny być zachowane następujące zasadyŚ
a) ciankę kamienną nale y wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni 0º C, a zaleca
się ją wykonywać w temperaturze + 5o C,
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed uło eniem,
c) pojedyncze kamienie powinny być uło one w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były
mo liwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obcią enia
pionowegoś większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
e) na ka dą warstwę kamienia powinna być nało ona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie
było miejsc niezapełnionych zaprawą,
f) wygląd zewnętrzny cianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.
cianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbli ona do
płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybli eniu liniami
prostymi.
5.10. Izolacja przepustów
Przed uło eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nale y zagruntować np. przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inwestora.
Zagruntowaną powierzchnię bezpo rednio przed uło eniem izolacji nale y smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco i uło yć izolację z papy asfaltowej.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inwestora.
źlementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem nale y smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych nale y przeprowadzić z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.3.

Kontrola robót betonowych i elbetowych

W czasie wykonywania robót nale y przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 7.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 7. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp.
Rodzaj badania
Metoda badania wg Termin lub często ć badania
1 Badania składników betonuŚ
1.1. Badanie cementuŚ
- czasu wiązania,
bezpo rednio przed u yciem
PN-B-19701 [21]
- stało ci objęto ci,
ka dej dostarczonej partii
- obecno ci grudek.
1.2. Badanie kruszywaŚ
- składu ziarnowego,
PN-B-06714-15[15] ka dej dostarczonej partii
- kształtu ziaren,
PN-B-06714-16[16] ka dej dostarczonej partii
- zawarto ć pyłów mineralnych, PN-B-06714-13[14] ka dej dostarczonej partii
- zawarto ci zanieczyszczeń
obcych,
PN-B-06714-12[13] ka dej dostarczonej partii
- wilgotno ci.
PN-B-06714-18[17] bezpo rednio przed u yciem
1.3. Badanie wody
PN-B-32250 [24]
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń
1.4. Badanie dodatków i
Instrukcja ITB 206/77 [43]
domieszek
2 Badania mieszanki betonowejŚ
- urabialno ci
przy rozpoczęciu robót
- konsystencji
przy proj. recepty i 2 razy na
PN-88/B-06250 [8]
zmianę roboczą
- zawarto ci powietrza w
przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej
2 razy na zmianę roboczą
3 Badania betonu
przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymało ci na
PN-88/B-06250 [8] po wykonaniu ka dej partii
ciskanie na próbkach
betonu
3.2. Badania nieniszczące
PN-B-06261 [10]
w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji
PN-B-06262 [11]
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
3.3. Badanie nasiąkliwo ci
PN-B-06250 [8]
konstrukcji ale nie rzadziej
ni raz na 5000m3 betonu
przy ustalaniu recepty 2
3.4. Badanie odporno ci na
razy w czasie wykonywania
PN-B-06250 [8]
działanie mrozu
konstrukcji, ale nie rzadziej
ni raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3
3.5. Badanie przepuszczalno ci
razy w czasie wykonywania
wody
konstrukcji ale nie rzadziej
ni raz na 5000 m3 betonu
6.4.

Kontrola wykonania cianki czołowej z kamienia łamanego

Przy wykonywaniu cianki czołowej z kamienia nale y przeprowadzić badania zgodnie z BN74/8841-19 [41] obejmująceŚ
a) sprawdzenie prawidłowo ci uło enia i wiązania kamieni w ciance - przez oględziny,
b) sprawdzenie grubo ci cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubo ci do  20 mm,
c) sprawdzenie grubo ci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dlaŚ
- spoin pionowychŚ 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
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- spoin poziomychŚ 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
sprawdzenie prawidłowo ci wykonania powierzchni i krawędzi ciankiŚ
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ciankiŚ co najwy ej 15 mm/m,
odchylenie krawędzi od linii prostejŚ co najwy ej 6 mm/m i najwy ej dwa odchylenia na 2 m,
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowegoŚ co najwy ej 6 mm/m i 40 mm na całej
wysoko ci,
 odchylenia górnych powierzchni ka dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (je li mur ma
podział na warstwy)Ś co najwy ej 3 mm/m i nie więcej ni 30 mm na całej długo ci.

d)




6.5.

Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów nale y kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodno ć z
dokumentacją projektową.
6.6.






Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale y sprawdzićŚ
rodzaj materiału u ytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzędne wysoko ciowe,
grubo ć ławy,
zgodno ć wykonania z dokumentacją projektową.

6.7.

Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

źlementy prefabrykowane nale y sprawdzać w zakresieŚ
 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewnętrzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji
projektowej),
 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
 rednicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
punktów 5.6.2 i 5.7).
6.8.

Kontrola poł czenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9.

Kontrola izolacji cian przepustu

Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodno ci z wymaganiami
punktu 5.10.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jestŚ
 m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
 szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji cianki czołowej.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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8.2.





Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
wykonanie wykopu,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
 wykonanie deskowania,
 monta konstrukcji przepustu wraz ze ciankami czołowymi 1),
 zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
 rozebranie deskowania,
 wykonanie izolacji przepustu,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
 umocnienie wlotów i wylotów,
 uporządkowanie terenu,
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych i
2) dla przepustów wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. cianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopów,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie cianki czołowejŚ
a) w przypadku cianki betonowej
 ew. wykonanie deskowania i pó niejsze jego rozebranie,
 ew. zbrojenie elementów betonowych,
 betonowanie konstrukcji fundamentu, cianki i skrzydełek lub monta elementów z
prefabrykatów,
b) w przypadku cianki z kamienia
 roboty murowe z kamienia łamanego,
dla wszystkich rodzajów cianek czołowychŚ
 wykonanie izolacji przeciwwilgotno ciowej,
 zasypka cianki czołowej,
 ew. umocnienie wlotu i wylotu,
 uporządkowanie terenu,
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg
własno ci fizyczno-mechanicznych
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2. PN-B-02356
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów
elementów budowlanych z betonu
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą bezpo rednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad więkowa
badania wytrzymało ci betonu na ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymało ci betonu na ciskanie za
pomocą młotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
ruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem sto kowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
żwo dzie budowlane. żwo dzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta mie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Płyty pil niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania
przy odbiorze
Żormy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. żDDP,
Warszawa, 1990 r.
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1
1.1

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prefabrykowanych przepustów montowanych pod koroną drogi.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem prefabrykowanych przepustów elbetowych skrzynkowych i rurowych projektowanych
zgodnie z katalogiem „Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”,
Transprojekt-Warszawa, 2007 [53].
Katalog obejmujeŚ
a) przepusty skrzynkoweŚ
– zamknięteŚ 100×200, 120×120, 150×150, 200×150, 200×200, 250×150, 250×250, 300×300 i
300×200 cm,
– dwudzielne (ceowe)Ś 300×100, 300×150, 350×100, 350×150, 400×100, 400×150, 450×100,
450×150, 450×200,
b) przepusty rurowe o rednicyŚ 60, 80, 100, 120 i 150 cm.
Zakres robót obejmujeŚ
a) wykonanie czę ci przelotowej przepustu, w tymŚ

wykonanie wykopów pod przepust,

wykonanie ławy (z betonu B10 (C8/10), gruntu stabilizowanego cementem lub kruszywa
stabilizowanego mechanicznie),

ustawienie prefabrykatów skrzynkowych lub rurowych,

wykonanie połączeń między prefabrykatami,

wykonanie płyty zespalającej z przygotowaniem powierzchni prefabrykatu do zespolenia,

wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,

wykonanie izolacji grubej i warstwy ochronnej izolacji,

wykonanie płyt przej ciowych lub uło enie geosiatek o sztywnych węzłach
wzmacniających nasyp i/lub nawierzchnię,

wykonanie drena u za cianami przepustu,

wykonanie zasypki przepustu,
b) wykonanie wlotów i wylotów z betonu monolitycznego, w tymŚ

przygotowanie powierzchni czołowych prefabrykatu do zespolenia z betonem wlotu/wylotu,

wykonanie skrzydeł wlotu lub wylotu z betonu monolitycznego,

wykonanie płyty dennej wlotu/wylotu,

wykonanie drena u za skrzydłami wlotu/wylotu,

wykonanie zasypki,

umocnienie skarpy wokół wlotu/wylotu.
Wykonanie umocnienia dna wylotu przepustów przeznaczonych do przepuszczania wody jest
przedmiotem odrębnych specyfikacji.
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1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

Okre lenia podstawowe
Przepust prefabrykowany – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
Prefabrykat (element prefabrykowany) – czę ć konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, mo na wykonać przepust.
Przepust elbetowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu.
żrunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo–gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Nale y stosować materiały, które są oznakowane Cź lub B, dla których Wykonawca przedstawi
deklarację zgodno ci z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
2.2

Fundamenty przepustów

Zgodnie z katalogiem [53] dla posadowienia przepustów w zale no ci od warto ci obliczeniowego
jednostkowego oporu podło a przewidziano typy fundamentówŚ
– ławę z betonu C8/10 (B10),
– grunt stabilizowany cementem,
– kruszywo naturalne lub łamane, zagęszczane mechanicznie.
Dla gruntów o warto ci jednostkowego oporu obliczeniowego podło a mniejszej od 125 kPa
fundament nale y zaprojektować indywidualnie.
2.2.1
Ława z betonu klasy C8/10 (B10)
Składniki do wykonania mieszanki betonowej i sama mieszanka betonowa powinny spełniać
wymagania ST- Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym [3], pkt 2.
2.2.2
Ława z gruntu stabilizowanego cementem
2.2.2.1 Cement
Do stabilizacji gruntu nale y stosować cement portlandzki klasy 32,5 N spełniający wymagania
PN-źN 197-1Ś2002 [13], w ilo ci zapewniającej uzyskanie wytrzymało ci R28 = 5,0 MPa. Orientacyjne
ilo ci cementuŚ

dla gruntów piaszczystych - około 100 kg/m3,

dla glin piaszczystych - około 150 kg/m3.
Maksymalna zawarto ć cementu w mieszance w stosunku do masy suchego gruntu wynosi 8%.
2.2.2.2 żrunty
Przydatno ć gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem, nale y ocenić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012Ś1997 [30]. Do
wykonania ulepszonego podło a z gruntów stabilizowanych cementem nale y stosować grunty
spełniające wymagania podane w tablicy 1. Ostatecznie grunt mo na uznać za przydatny do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wyka ą, e wytrzymało ć na ciskanie i
mrozoodporno ć próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami okre lonymi w pkcie 6.3.2.
Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem (według PN-S-96012Ś1997)
Lp.

Wła ciwo ci

Wymagania

1

Uziarnienie, % (m/m)Ś
– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej ni
– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m),
powy ej

100
85
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– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m),
powy ej
– zawarto ć czę ci mniejszych od 0,002, % (m/m), poni ej

50
20

2

żranica płynno ci, % (m/m), nie więcej ni

40

3

Wska nik plastyczno ci, % (m/m), nie więcej ni

15

4

Odczyn pH

5

Zawarto ć czę ci organicznych, % (m/m), nie więcej ni

od 5 do 8
2,0

6

Zawarto ć siarczanów, przeliczonych na SO3, % (m/m), nie więcej
1,0
ni
żrunty nie spełniające wymagań okre lonych w tablicy 1, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. żrunty o granicy płynno ci
40  60 % i wska niku plastyczno ci 15  30 % mogą być stabilizowane cementem pod warunkiem
u ycia specjalnych maszyn, umo liwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
2.2.2.3 Kruszywa
Do stabilizacji cementem nale y stosować kruszywa naturalne - piaski, pospółki, wiry, albo
mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mo na uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wyka ą, e wytrzymało ć na ciskanie i mrozoodporno ć próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami okre lonymi w punkcie 6.3.2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania Badania według
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie
PN-źN 933-1
mniej ni Ś
30
[34]
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %,
nie więcej ni Ś
15
2 Zawarto ć czę ci organicznych, barwa cieczy nad
PN-źN 1744-1
Wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
[35]
3 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
PN-B-06714-12
0,5
ni Ś
[33]
4 Zawarto ć siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %,
PN-B-06714-28
1
poni ejŚ
[36]
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw.
2.2.2.4 Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna być czysta, bez zawarto ci szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PNźN 1008Ś2004 [14].
2.2.3
Ława z kruszywa naturalnego lub łamanego, zagęszczanego mechanicznie
2.2.3.1 Kruszywo
Ławę nale y wykonać z kruszywa naturalnego (pospółki) lub łamanego (tłucznia), zagęszczanego
mechanicznie.
a) Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-źN 933-1 [34] powinna le eć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys.1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na ławy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej (OznaczenieŚ 1-2 kruszywo na górną warstwę, 1-3 kruszywo na dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie mo e przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie mo e przekraczać 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
b) Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania okre lone w tablicy 3.
Tablica 3. Wła ciwo ci kruszyw do wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa
Kruszywa łamane
naturalne
Wyszczególnienie wła ciwo ci
Badania
według
Warstwa Warstwa Warstwa Warstwa
górna
dolna
górna
dolna
Zawarto ć ziarn mniejszych ni 0,075 od 2
od 2 do od 2
od 2 do PN-źN 933-1
mm, % (m/m)
do 10
12
do 10
12
[34]
Zawarto ć nadziarna, % (m/m), nie
PN-źN 933-1
więcej ni
5
10
5
10
[34]
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %
PN-źN 933-4
(m/m), nie więcej ni
35
45
35
40
[50]
Zawarto ć zanieczyszczeń
organicznych, % (m/m), nie więcej
PN-B-04481
ni
1
1
1
1
[44]
Wska nik piaskowy po
BN-64/8931-01
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I od 30
od 30
od 30
od 30
[49]
lub II wg PN-B-04481, %
do 70
do 70
do 70
do 70
cieralno ć w bębnie Los Angeles
a) cieralno ć całkowita po pełnej
PN-źN 1097-2
liczbie obrotów, nie więcej ni
35
45
35
50
[48]
b) cieralno ć czę ciowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie więcej ni
30
40
30
35
Nasiąkliwo ć, % (m/m), nie więcej
PN-źN 1097-6
ni
2,5
4
3
5
[46]
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8
9

Mrozoodporno ć, ubytek masy po 25
cyklach zamra ania, % (m/m), nie
więcej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej ni

5

10

10

-

5

-

10

-

PN-źN 1367-1
[47]
PN-źN 1744-1
[51]
PN-B-0671439 [52]
PN-B-0671428 [36]

Zawarto ć związków siarki w
przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie
więcej ni
1
1
1
1
11 Wska nik no no ci wno mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni Ś
PN-S-06102
60
[45]
80
60
80
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
120
120
b) przy zagęszczeniu IS  1,03
2.2.3.2 Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa powinna być czysta, bez zawarto ci szkodliwych
dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-źN 1008Ś2004 [14].
2.2.3.3 żeosyntetyk
O stosowaniu geosyntetyku zadecyduje projektant w zale no ci od występujących warunków
gruntowych (grunty słabe, nierównomierne osiadanie itp.).
żeosyntetyk pod przepustami rurowymi powinien spełniać minimalne warunkiŚ

wska nik CBR ≥ 2 kN (dla geotkanin i geowłóknin),

umowny wymiar porów O90 ≤ 0,15 mm (dla geowłóknin),

wytrzymało ć na rozciąganie w obu kierunkach dla geosiatek ≥20 kN.
Pod przepustami skrzynkowymi mo na stosować polipropylenowe geosiatki o sztywnych węzłach
o wytrzymało ci na rozciąganie 20 kN/m (siatka górna) i 30 kN/m (siatka dolna) o wła ciwo ciach
podanych w punkcie 2.11. Rozwiązania tego nie nale y stosować w gruntach niespoistych.
2.3

Prefabrykaty przepustów

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prefabrykaty wykonywane zgodnie z katalogiem [53].
Zgodnie z powy szym, wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów zostały zaprojektowane na
obcią enie ruchome klasy „A” wg normy PN-S-10030Ś1985 [17] oraz obcią enie pojazdem specjalnym
klasy 150.
Prefabrykaty przepustów powinny być wykonane w wytwórni zgodnie z PN-źN 14844Ś2008 [16].
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej mo na stosować prefabrykaty, które
dodatkowo spełniają wymagania podane poni ej.
2.3.1
Materiały do wykonania przepustów
Zgodnie z katalogiem [53] prefabrykaty nale y wykonać z betonu C 35/45 (B45), spełniającego
wymagania OST M-13.01.00 [4] pkt. 2, zbrojonego stalą klasy A-IIIN, spełniającej wymagania ST12.01.00 [5], pkt. 2.
2.3.2
Tolerancje wykonania prefabrykatów
Wymiary prefabrykatu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, odchyłki wymiarów nie
powinny przekraczaćŚ

długo ć prefabrykatu  5 mm,

wysoko ć i szeroko ć elementu  5 mm,

grubo ć cian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

gabaryt otworu  5 mm,

zbie no ć cian  5 mm,

wymiar zewnętrzny przekroju  20 mm.
2.3.3
Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni
Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys.
Dopuszcza się drobne pory jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głęboko ć
nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów
podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów
Okre lenie wad i uszkodzeń
Wielko ć wad i uszkodzeń
Rysy otwarte i pęknięcia
Niedopuszczalne
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwarto ci)Ś
a) poprzeczne
Na 1/4 długo ci w 4 miejscach lub 1 rysa na
całej długo ci jednej ciany
b) podłu ne
Na 1/3 długo ci w 2 miejscach na jednej
cianie
c) poprzeczne i podłu ne krzy ujące
Niedopuszczalne
Skupienie cementu, piasku lub kruszywa
W 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie
większej ni 2% powierzchni
Ciała obce
Niedopuszczalne
Szczerby w przegubach
W 1 miejscu na 1/10 długo ci
Odsłonięcie zbrojenia
Niedopuszczalne
2.3.4
Łączniki do zespolenia prefabrykatów z betonem wykonywanym na miejscu
Łączniki powinny być wykonane ze stali A-IIIN wg OST M-12.01.00 [5], pkt. 2.
Łączniki powinny być wklejane na ywicę epoksydową. Zastosowana ywica powinna być
materiałem twardniejącym bezskurczowo, mieć bardzo dobre wła ciwo ci mechaniczne i mieć bardzo
dobrą przyczepno ć do betonu i stali. Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej,
mo na stosować ywicę o wła ciwo ciach podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla ywicy epoksydowej
Lp.
1

7

Wła ciwo ci
Wytrzymało ć
na
odrywanie
Przyczepno ć do stali
Wytrzymało ć
na
rozciąganie
Wytrzymało ć
na
zginanie
Wytrzymało ć
na
ciskanie
Czas elowanie (w zale no ci od temperatury)
Lepko ci dynamiczna

2.4

Poł czenia mi dzy prefabrykatami

2
3
4
5
6

Jednostki
MPa
MPa
MPa
MPa

Wymagania
3
8
 30

Metoda badania wg
PN-B-01814Ś1992 [37]
PN-B-01814Ś1992 [37]
PN-C-89034Ś1981 [38]

 45

PN-źN ISO 178Ś2006 [39]

MPa

 90

PN-źN ISO 604Ś2006 [40]

min.

10-75

PN-źN ISO 2535Ś2004 [41]

MPas

 5800

PN-źN ISO 2431Ś1999 [42]

Zgodnie z katalogiem [53] ciany czołowe prefabrykatów zostały zaprojektowane w postaci
zamków. Wypełnienie zamków między prefabrykatami nale y wykonać ze ci liwej wkładki
przeznaczonej do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Wkładka uszczelniająca powinna być wykonana z
okrągłego profilu, np. z neoprenu i wykazywać ci liwo ć do 50%, przy optymalnej ci liwo ci około
25%. Powierzchnia profilu uszczelniającego powinna być pokryta samoprzylepną powłoką wodoodporną.
rednica profilu powinna być indywidualnie dobrana do szeroko ci szczeliny zamka, zgodnie z
dokumentacją projektową i zaleceniami producenta profilu.
Dla uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w płycie nadbetonu, nale y dodatkowo stosowaćŚ
a) wytłaczane uszczelniające ta my dylatacyjne (waterstops) o szeroko ci min. 240 mm, z
elastycznym kanałem dylatacyjnym, przeznaczone do zabezpieczenia dylatacji
poddawanych ruchom i odkształceniom termicznym. Ta my powinny być odporne na
bitumy, oleje i benzynę. Je eli dokumentacja projektowa, ani ST nie precyzują inaczej
mo na stosować ta my wykonane z PVC o wła ciwo ciach spełniających wymagania
podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania dla PVC do ta m dylatacyjnych
Lp.
1
2

Wła ciwo ci
Twardo ć Shore’a, twardo ciomierz typu A
Wytrzymało ć na rozciąganie

Jedn.
°Sh
MPa

Wymagania Metody badań wg
PN-ISO 868Ś2005 [18]
75 10
PN-źN ISO 527-1Ś1998
 10
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Wydłu enie względne przy zerwaniu

4
5

Wytrzymało ć na rozdzieranie
Zachowanie w niskich temperaturach, -20°C
-twardo ć Shore’a, twardo ciomierz typu A
-wytrzymało ć na rozciąganie
-wydłu enie względne przy zerwaniu

6

Odporno ć na sztuczne starzenie cieplne w
powietrzu, +70°C, 28 dni, zmianaŚ
twardo ci Shore’a, twardo ciomierz typu A
°Sh
-wytrzymało ci na rozciąganie
%
- wydłu enie na rozciąganie
%

 12
 10
 10

Odporno ć na działanie bitumu, zmianaŚ
-twardo ci Shore’a, twardo ciomierz typu A
-wytrzymało ci na rozciąganie
-wydłu enia względnego przy zerwaniu

 12
 20
 20

7

%

[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ISO 34-1Ś2007 [20]

 225

3

N/mm  20
°Sh
MPa
%

PN-ISO 868Ś2005[18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ź ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ISO 188Ś2000 [21]
PN-ISO 868Ś2005 [18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]

PN-ISO 868Ś2005 [18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
Mo na stosować ta my wyposa one w aktywne elementy pęczniejące pod wpływem wody.
Połączenia ta m uszczelniających powinny być wykonywane przez producenta, jedynie połączenia
czołowe mogą być wykonywane na budowie przez zgrzewanie,
b) ta my zamykające wykonane z materiału jak wy ej,
c) płytę korkową nasyconą asfaltem grubo ci 25 mm - nale y stosować granulat korkowy
wysokiej jako ci wymieszany ze spoiwem asfaltowym, umieszczony między dwiema
warstwami mocnego papieru nasyconego asfaltem. Płyty powinny być trwałym materiałem,
odpornym na działanie czynników chemicznych. Płyty muszą być wodoodporne i odporne
na gnicie.
2.5

°Sh
%
%

75 10
 10
 225

Elementy monolityczne

źlementy monolityczneŚ płyta zespalająca, wloty, wyloty, płyty przej ciowe – zgodnie z
katalogiem [53] nale y wykonać z betonu klasy C25/30(B30), spełniającego wymagania ST-13.01.00 [4],
pkt 2, zbrojone stalą A-IIIN wg ST-12.01.00 [5], pkt 2.
Warstwę ochronną izolacji nale y wykonać z betonu C20/25(B25) wg ST-13.01.00 [4], pkt 2,
zbrojonego siatką z prętów  8 w rozstawie 10×10 cm. Beton podbudowy nale y wykonać z
C12/15(B15) wg ST-13.02.00 [3], pkt 2.
2.6

Materiały do poł czenia prefabrykatu z betonem monolitycznym

Do połączenia prefabrykatów z betonem monolitycznym nale y stosować rodek sczepny
poprawiający przyczepno ć wie ego betonu do betonu w prefabrykacie, pełniący jednocze nie funkcję
rodka zabezpieczającego antykorozyjnie zbrojenie. Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują
inaczej, mo na zastosować jednoskładnikowy rodek na bazie cementu modyfikowanego polimerem,
spełniający wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagania dla rodka sczepnego
Lp.
1
2

Wła ciwo ci
Wytrzymało ć na odrywanieŚ
- warto ć rednia
- warto ć pojedynczego wyniku
Przyczepno ć do zbrojeniaŚ
-warto ć rednia
-warto ć pojedynczego wyniku

Jednostka

Wymagania

MPa
MPa

 2,0
 1,5

MPa
MPa

 2,0
 1,5

Metoda badania wg
Procedura
IBDiM
PB-TM-X1[54]
Procedura
IBDiM
IBDiM-TWm-18/97
[55]
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2.7

Zaprawa do ustawiania prefabrykatów

Jako podlewkę pod prefabrykaty nale y stosować zaprawę cementowo-piaskową 1Ś2. Zaprawa
powinna spełniać wymagania podane w PN-B-14501Ś1990 [22].
Cement do zaprawy powinien być klasy 32,5 N wg PN-źN 197-1Ś2002 [13]. Woda powinna
odpowiadać wymaganiom PN-źN 1008Ś2004 [14]. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-źN
13139Ś2003 [15].
2.8

Izolacja przepustu

Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem nale y pokryć izolacją cienką spełniającą
wymagania OST M-15.01.02 [6], pkt. 2. Izolację grubą nale y wykonać z materiałów wg OST M15.02.03 [7], pkt. 2.
2.9

Drenaż na wysoko ci i długo ci przepustu i skrzydeł

Za cianami przepustu i skrzydłami wlotów i wylotów oraz na stropie nale y wykonać warstwę
filtracyjną z gruntu niespoistego spełniającego wymagania ST-20.01.02 [8], pkt. 2.2.3.
2.10

Zasypka

Zasypkę przepustów nale y wykonać w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, z
gruntu wg OST M-11.01.04 [9], pkt 2, jak dla przestrzeni za przyczółkami.
2.11

Wzmocnienie nawierzchni drogowej nad przepustem geosiatk dwukierunkow
polipropylenow o sztywnych w złach

2.11.1

żeosiatka układana na nasypie
Nale y stosować geosiatki, dla których producent deklaruje przeznaczenie do wzmacniania
podło a gruntowego. żeosiatka powinna mieć taką samą wytrzymało ć w kierunku podłu nym i
poprzecznym. Powinna być odporna na czynniki klimatyczne i rodowiskowe, spowodowane
zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie
komunikacyjnym. Powinna być równie odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie mo e być wra liwa na hydrolizę, musi być odporna
na działanie wodnych roztworów soli, kwasów, i zasad. Nie mo e podlegać biodegradacji. Do wykonania
robót nadają się dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnych węzłach o strukturze rusztu,
wyprodukowanej w taki sposób, aby powstała struktura zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły
geosiatki powinny być sztywne i stanowić integralny element struktury geosiatki. Nie dopuszcza się
połączeń (przeplatanie-zgrzewanie) w obrębie węzła. Przekrój poprzeczny eber powinien być
prostokątny. Oczka siatki powinny być sztywne, tj. powinny zachowywać kształt po przyło eniu siły
uko nej w stosunku do kierunku produkcji geosiatki. żeosiatka powinna być wykonana z rozciąganego w
odpowiednio podwy szonej temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego. Polimer
tworzący geosiatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania
ultrafioletowego.
Oznaczenie geosiatki powinno zawierać okre lenieŚ

rodzaju wyrobu,

rodzaju surowca,

nazwy handlowej,

symbolu odmiany wyrobu,

numeru normy lub aprobaty technicznej.
Nominalny wymiar oczek geosiatki powinien wynosić około 40 mm. Je eli dokumentacja
projektowa ani ST nie precyzują inaczej, na nasypie mo na stosować geosiatki o wła ciwo ciach
podanych w tablicy 8.
Tablica 8 Wymagania dla geosiatki układanej na nasypie
Lp.
1
2
3

Wła ciwo ci
Masa powierzchniowa
Wytrzymało ć na rozciąganie
wzdłu pasma
w poprzek pasma
Siła rozciągająca wzdłu pasma
przy wydłu eniu 2%*Ś
wzdłu pasma

Jedn.
g/m2

Wymagania
300 ( 20)

kN/m
kN/m

30
30

kN/m

 10,5

Metody badań wg
PN-źN 9864Ś2007 [24]
PN-ISO 10319Ś1996
[23]
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kN/m

5
6

w poprzek pasma
Siła rozciągająca wzdłu pasma
przy wydłu eniu 5%*Ś
wzdłu pasma
w poprzek pasma
Odporno ć na utlenianie
Odporno ć mikrobiologiczna

7

Wytrzymało ć węzła

kN/m

4

 10,5
 21,0
 21,0
Spełnia
Spełnia
95%
wytrzymało ci
geosiatki

kN/m
kN/m
-

PN-źN 13249 [25]
PN-źN 12224 [26]
żRI Test Method żż287Ś1998 [56]

W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.
*) Dla sił przy odpowiednich wydłu eniach podano minimalne dopuszczalne warto ci.
Zastosowana geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie
jako ciowej PN-ISO 9001Ś2009 [12].
2.11.2 żeosiatka układana na podbudowie asfaltowej, pod warstwą wią ącą (geosiatka zbrojeniowa)
Nale y stosować komponent, dla którego producent deklaruje przeznaczenie do przeciwdziałania
spękaniom odbitym, tworzeniu się kolein i spękań zmęczeniowych nawierzchni. żeosiatka zbrojeniowa
powinna być odporna na czynniki klimatyczne i rodowiskowe, spowodowanym zastosowaniem
materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie komunikacyjnym.
Powinna być równie odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie mo e być wra liwa na hydrolizę, musi być odporna na
działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie mo e podlegać biodegradacji. żeokomponent
musi być odporny na temperaturę układanej nawierzchni. Do wykonania robót nadaje się dwukierunkowy
kompozyt zbudowany z siatki i włókniny igłowanej (polipropylenowej lub poliestrowej) połączonych ze
sobą termicznie.
żeosiatka zbrojeniowa powinna być wyprodukowana z pasma polipropylenu, w taki sposób, aby
powstała struktura była zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły siatki powinny być sztywne i stanowić
integralny element struktury siatki. Przekrój poprzeczny eber siatki powinien być prostokątny. Polimer
tworzący siatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania
promieniowania ultrafioletowego.
Oznaczenie siatki zbrojeniowej powinno zawierać okre lenieŚ
 rodzaju wyrobu geotekstylnego,
 rodzaju surowca,
 nazwy handlowej,
 symbolu odmiany wyrobu,
 numeru odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej pod warstwą wią ącą nawierzchni
mo na stosować geosiatkę o wła ciwo ciach podanych w tablicy 9.
Tablica 9. Wła ciwo ci geosiatki stosowanej pod warstwę wią ącą nawierzchni
Lp.

Wła ciwo ci

1

Wytrzymało ć na rozciąganieŚ
wzdłu pasma
wszerz pasma
Siła przejmowana przy
odkształceniu 2%
wszerz
wzdłu
Maksymalny skurcz
wszerz
wzdłu

2

3

Jedn.
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
%

Wymagania
dla Badanie wg
siatki zbrojeniowej
PN-ISO 10319Ś1996
[23]
 20,0
 20,0
8
7

PN-ISO
[23]

10319Ś1996

Okre lony na swobodnie spoczywającej
próbce, w suszarce z
wymuszonym obiegiem powietrza, w
temp. 140° C, w
czasie 30 min.
Siatka u yta jako wzmocnienie powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonej w
normie jako ciowej PN-ISO 9001Ś2009 [12].
4
4
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Wybór elementów słu ących do zamocowania siatki do powierzchni bitumicznej oraz sposób
wykonania zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację In yniera. Do skropienia powierzchni, na której
będzie uło ona siatka, nale y zastosować emulsję kationową szybkorozpadową K1-70%. Jednostkowe
zu ycie emulsji wynosi 1,3 l/m2 powierzchni.
2.12

Umocnienie dna wylotu przepustu

Typ umocnienia dna wylotu przepustu przeznaczonego do przepuszczania wody powinien być
dobrany w dokumentacji projektowej w zale no ci prędko ci obliczeniowej, której warto ć nale y
przyjmować wg katalogu [53]. Przykładowe typy umocnienia wylotu w zale no ci od dopuszczalnej
prędko ci obliczeniowej, przy głęboko ci wody 1,0 m zestawiono w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaje umocnień dla prędko ci obliczeniowych
Lp.

Typ umocnienia

1
2

Dopuszczalna
wody w [m/s]
0,6 ÷ 0,8

prędko ć

Obsiew mieszankami traw
DarniowanieŚ
- w kratę
1,0
- na płask (ko uchowe)
1,2
3
Porosty z sadzonek wierzbowych (skarpy)
1,8 ÷ 2,0
4
Obsypka wirowa lub tłuczniowa grubo ci 0,10 ÷ 0,30 m
o rednicy ziarnŚ
- 10 mm
1,05
- 15 ÷ 25 mm
1,25 ÷ 1,50
- 30 ÷ 40 mm
1,60 ÷ 1,80
- 50 ÷ 70 mm
1,90 ÷ 2,32
5
Narzut kamienny o wymiarach bryłŚ
- 80 ÷ 90 mm
2,48 ÷ 2,64
- 100 ÷ 150 mm
2,80 ÷ 3,35
- 200 mm
3,80
6
Płyty betonowe a urowe przy wypełnieniu otworówŚ
- gruntem d = 0,002 ÷ 2,0mm
0,60
- wirem lub tłuczniem d >10,0mm
3,5
- porostem traw (po 6 tygodniach)
4,0
7
Kosze kamienno-siatkowe (gabiony) o wymiarach nie 4,0
mniejszych ni 0,5×0,5×1,0 m
8
Materace kamienno-siatkowe o grubo ciŚ
-30 cm
5,0
-50 cm
6,0
9
Kamień łamany, otoczaki 63 ÷ 250 mm
4,10 ÷ 4,75
10
Płyty betonowe pełne
6,5
Umocnienia wylotów przepustów są przedmiotem odrębnych specyfikacji.
2.13

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach

Pasy nasypu na styku z betonem gzymsów i skrzydeł o szeroko ci min. 50 cm nale y umocnić
materiałem, któryŚ
 wzmacnia nasyp,
 umo liwia swobody spływ i wsiąkanie wody,
 umo liwia wegetację ro lin.
Zastosowany materiał powinien być odporny na czynniki chemiczne i biologiczne, nie powinien
wchłaniać wody oraz powinien być nieszkodliwy dla rodowiska naturalnego.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej, do umocnienia skarp mo na
stosować przestrzenną geokratę z humusowaniem i hydrosiewem wg OST M-20.01.11 f [11].
3
3.1

SPRZ T
Ogólne warunki stosowania sprz tu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 3.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.02

Strona 12

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
3.2

Sprz t do wykonania robót

W dyspozycji Wykonawcy powinien się znajdować sprzętŚ
a) do wykonania wykopów i z ewentualnym umocnieniem - wg OST D-02.01.01[2] pkt 3,
b) do wykonania zasypek - wg OST M-11.01.04 [9] pkt 3,
c) do wykonania warstwy filtracyjnej za cianami przepustu i skrzydłami - wg OST M-20.01.02 [8] pkt.
3,
d) do wykonania robót betonowych - wg OST M-13.01.00 [4] pkt 3,
e) do wykonania robót zbrojeniowych - wg OST M-12.01.00 [5] pkt 3,
f) do wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem lub z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnychŚ
 mieszarki stacjonarne,
 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki,
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania
w miejscach trudnodostępnych,
g) do wykonania izolacji cienkiej bitumicznej - wg OST M-15.01.02 [6] pkt 3,
h) do układania izolacji grubej - wg OST M-15.02.03 [7] pkt 3,
i) do wykonania uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w płycie nadbetonuŚ
 ostry nó o długim ostrzu, ostrzałka,
 przymiar prostokątny,
 kolba spawalnicza płaska 200W do PCV w zimie,
 kolba koniczna 50 W i język spawalniczy 125 W do robót szczególnych (np. poprawki),
 szczotka druciana,
 ta ma do wzmacniania i sznur spawalniczy,
j) do połączenia wie ego betonu z betonem prefabrykatówŚ
 sprzęt do hydropiaskowania powierzchni betonowej o ci nieniu 100-150 atm, lance wodne,
sprę arka z filtrem przeciwolejowym,
 pojemniki i mieszarkę wolnoobrotową do przygotowania rodka sczepnego,
 sztywny pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe do nakładania rodka sczepnego,
 wiertarkę do betonu do wywiercenia otworów na łączniki,
k) do przycinania elementów betonowych - specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki
z tarczą),
l) do wykonania umocnienia z geokraty z humusowaniem i hydrosiewem - wg ST-20.01.11 f [11] pkt.3.
żeosiatkę nale y układać ręcznie z wykorzystaniem palików do jej mocowania.
4
4.1

TRANSPORT
Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2

Transport materiałów

4.2.1

Transport gruntu i materiałów do zabezpieczenia wykopów powinien odbywać się wg ST02.01.01 [2] pkt 4.
4.2.2
Transport mieszanki gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni do miejsca wbudowania
powinien się odbywać w sposób zabezpieczający rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie
wilgotno ci.
4.2.3
Transport i składowanie prefabrykatówŚ
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podło u. Poszczególne rodzaje elementów przepustów powinny być składane oddzielnie. źlementy
nale y układać na podkładach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm pomiędzy podło em i
elementem. źlementy mogą być składane w pozycji, w jakiej będą wbudowane w przepust i wtedy
podkłady nale y rozmieszczać w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. źlementy przelotu
przepustu zamknięte mo na składać wylotem do góry. Transport powinien odbywać się w wagonach
kolejowych, samochodach cię arowych lub innych rodkach transportowych, w liczbie sztuk nie
przekraczającej dopuszczalnego obcią enia rodka transportu. Układanie elementów w wagonach
powinno odbywać się otworem do góry dla wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie
elementów na rodkach transportu powinno być symetryczne. źlementy nale y układać na podkładach
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drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 × 5 cm z odstępami pomiędzy elementami
umo liwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu, co najmniej 30 cm.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej 0,75 R.
Prefabrykaty powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotno ci względnej. Prefabrykaty
przeznaczone dla jednego obiektu powinny być składowane w takich samych warunkach
atmosferycznych.
4.2.4
Transport materiałów do wykonania uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w płycie nadbetonu
Ta my dylatacyjne nale y transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną
ta mę nale y bezzwłocznie ostro nie rozładować sprawdzając kompletno ć i stan ta my. Ta my nale y
składować na podkładzie drewnianym lub innym twardym i równym, np. betonie. Ta my nale y okryć
folią. Zdeformowane w czasie transportu lub składowania ta my nale y rozło yć na równym podło u powinny powrócić do pierwotnego kształtu w temp. 20-25°C, ewentualnie mo na je podgrzać miejscowo
gorącym powietrzem. W okresie zimowym ta my powinny być składowane w magazynie. Płyty korkowe
nale y przewozić i składować zgodnie z wymaganiami producenta.
4.2.5
Transport rodka sczepnego
rodek sczepny powinien być transportowany w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
ka dym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu,
 masę netto,
 datę produkcji i okres przydatno ci do stosowania,
 warunki przechowywania,
 ogólne zasady stosowania,
 numer normy lub aprobaty technicznej.
rodek sczepny nale y przechowywać w pomieszczenia zadaszonych, suchych, zabezpieczonych
przed działaniem mrozu. Nale y ci le przestrzegać warunków składowania podanych przez producenta.
4.2.6

Transport materiałów do wykonania robót betonowych wykonywać powinien się odbywać wg
ST-13.01.00 [4] pkt 4.
4.2.7
Transport materiałów do wykonania robót zbrojeniowych powinien się odbywać wg ST12.01.00 [5] pkt 4.
4.2.8
Transport materiałów do wykonania izolacji cienkiej bitumicznej powinien się odbywać wg ST15.01.02 [6] pkt 4.
4.2.9
Transport materiałów do układania izolacji grubej powinien się odbywać wg ST-15.02.03 [7] pkt
4.
4.2.10 Transport materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej powinien się odbywać wg ST-20.01.02
[8] pkt 4.
4.2.11 Transport geosiatki i geokraty
żeosiatkę nale y transportować zgodnie z wymaganiami producenta. Na czas transportu i
składowania rolki geokompozytu powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem. Opakowania nie
nale y zdejmować a do momentu wbudowania. Na ka dym opakowaniu geosiatki powinna być
umieszczona etykieta zawierająca daneŚ
 oznaczenie wyrobu,
 nazwę i adres producenta,
 datę produkcji,
 numer rolki,
 wymiary w rolce,
 masę rolki,
 masę powierzchniową,
 numer normy lub aprobaty technicznej.
W czasie transportu i przechowywania nale y chronić geokompozyt przed działaniem promieni
słonecznych dłu szym ni 30 dni, uwzględniając równie przewidywany okres między wbudowaniem, a
jego zakryciem nawierzchnią. żeokompozyt nale y przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach
opakowanych fabrycznie. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania nale y zabezpieczyć rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym oraz przed działaniem wysokich temperatur i
promieni słonecznych.
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Transport geosiatki powinien odpowiadać wymaganiom wg ST-20.01.11 f [11], pkt 4.
4.2.12 Transport i przechowywanie ywicy epoksydowej
ywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub
beczki). Na ka dym opakowaniu nale y umie cić etykietę zawierającą co najmniej następujące daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu,
 oznaczenie,
 datę produkcji i okres przydatno ci do stosowania,
 masę netto,
 stosunek mieszania,
 znak Cź lub B, numer normy lub aprobaty technicznej,
 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych
rodków ostro no ci, bhp i ochrony rodowiska,
 oznaczenie, e wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
ywicę nale y przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpo redniego promieniowania
słonecznego, z dala od ródeł zapalnych. Okres przydatno ci do stosowania, w zamkniętych fabrycznie
pojemnikach wynosi zwykle 12 miesięcy.
ywicę nale y przewozić krytymi rodkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400Ś1989 [43].
5
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz w zgodno ci z katalogiem [635].
Wykonawca na własny koszt powinien wykonać projekt technologiczny obejmującyŚ
 formy stalowe – szczególnej uwagi wymaga rozwiązanie elementów formy w czole
prefabrykatu, przystosowanie formy do ró nych jego długo ci i wersji wykonania, w tym
elementów o innym zbrojeniu od podanego w katalogu [53],
 przygotowanie powierzchni betonowych do zespolenia (formowanie, hydropiaskowanie),
 transport i monta prefabrykatów.
5.2

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia terenu budowy,
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacją według
dokumentacji projektowej.
Zakres robót odwadniających nale y dostosować do aktualnych warunków gruntowo – wodnych w
trakcie wykonywania robót. Urządzenia odprowadzające wodę nale y kontrolować w trakcie robót.
5.3

Wykopy

Wykopy nale y wykonywać zgodnie z ST-02.01.01 [2] pkt 5.
Je eli przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzinowych, nale y pod skrajnymi
segmentami konstrukcji wykonać wymianę gruntu rodzimego na grunt piaszczysty na głęboko ć ok. 20
cm poni ej poziomu przemarzania, okre lonego zgodnie z PN-źN 1997-1Ś2008 [27].
5.4

Ławy fundamentowe

Przepustów nie mo na posadowić bezpo rednio na skale. Konieczne jest oddzielenie konstrukcji
prefabrykowanej od podło a skalnego warstwą wiru lub pospółki o grubo ci około 30 cm. Je eli
przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzi nowych, nale y pod skrajnymi segmentami
konstrukcji (wlot lub wylot wraz z prefabrykatami skrajnymi) wykonać wymianę gruntu rodzimego na
grunt piaszczysty na głęboko ć około 20 cm poni ej poziomu przemarzania.
Ławy fundamentowe nale y wykonać wg lokalizacji i o wymiarach zgodnie z dokumentacją
projektową. Żundament nale y tak ukształtować, aby po zakończeniu osiadań niweleta dna przepustu była
linią prostą pokrywającą się z niweletą cieku lub przej cia wewnątrz przepustu. Aby to uzyskać nale y
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stosować wzniesienie konstrukcyjne fundamentu, którego wielko ć w zale no ci od cech podło a, nale y
odczytać z wykresów zamieszczonych w katalogu [53].
Zgodnie z katalogiem [53], w zale no ci od warto ci obliczeniowego jednostkowego oporu
podło a, ławy fundamentowe nale y wykonać jako następujące typyŚ
a) typ I (ława z betonu C8/10 (B10)). Ławę z betonu C8/10 (B10) nale y wykonać zgodnie z OST M13.02.00 [3], pkt 5,
b) typ II (grunt stabilizowany cementem)
Stabilizacja cementem nie mo e być wykonywana, gdy podło e jest zamarznięte i podczas
opadów deszczu. Nie nale y rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, je eli prognozy meteorologiczne
wskazują na mo liwy spadek temperatury poni ej 5C w czasie najbli szych 7 dni.
Zawarto ć cementu w mieszance nie mo e przekraczać 8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zawarto ć wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44], z tolerancją +10 %, - 20 % jej
warto ci. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać wymagania wytrzymało ciowe gruntu
(kruszywa) stabilizowanego cementem okre lone w punkcie 6.3.2 niniejszej specyfikacji.
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilo ci
okre lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposa ona w urządzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objęto ciowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez In yniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędko ć
podawania materiałów powinna być ustalona i na bie ąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodno ć mieszanki. Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej z tolerancją
+10 % i –20 % jej warto ci. żrubo ć układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubo ci warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłu nych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu
nale y natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nale y prowadzić przy u yciu lekkiego
sprzętu zagęszczającego, w zestawie uzgodnionym przez In yniera. Pojawiające się czasie zagęszczania
zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę
mieszanki na pełną głęboko ć, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Przy zastosowaniu technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być
zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie nale y
kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według
normalnej próby Proctora, oznaczonego zgodnie z normą PN-B-04481Ś1988 [44]. Wszelkie miejsca
lu ne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubo ć, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. Nale y unikać spoin
roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szeroko ci i długo ci.
O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa ulepszonego podło a nie zostanie przykryta
nową warstwą z takiego samego materiału lub nie zostaną na niej uło one prefabrykaty, to powinna być
ona natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z
następujących sposobówŚ
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem D 200 lub D 300 w ilo ci 0,5  1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilo ci do 0,5 kg/m2, po uprzednim
zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, uło oną na zakład o szeroko ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacyjne zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera.
c) c) typ III (kruszywo zagęszczane mechanicznie)
żeosyntetyk, je li zastosowano, nale y układać i mocować do podło a zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Mieszankę kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczno ć
zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa grubo ci projektowanej. żrubo ć pojedynczo układanej
warstwy nie mo e przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa powinna być rozło ona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko ciowych. Ka da warstwa ławy
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy ka dej następnej warstwy mo e nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez In yniera.
Wilgotno ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci
optymalnej, okre lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno ć
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwil ona
okre loną ilo cią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa
jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszankę nale y osuszyć. Wska nik zagęszczenia
kruszywa wg PN-źN 1744-1Ś2000 [51] powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynosić co
najmniej 1,0 w skali Proctora.
5.5

Wykonanie korpusu przepustu z elementów prefabrykowanych

źlementy prefabrykowane przepustu powinny być ustawiane na przygotowanym podło u (ławie)
zgodnie z dokumentacją projektową, na 2 cm warstwie zaprawy cementowo-piaskowej o wła ciwo ciach
wg pktu 2.7. Prefabrykaty nale y ustawiać z przerwą o szeroko ci zale nej od wiatła prefabrykatu, tj. o
szeroko ci 1,0 cm dla wiatła Bc < 200 cm, 1,5 cm dla wiatła 200 cm < Bc < 300 cm i 2,0 cm dla wiatła
Bc > 300 cm. Nale y zwrócić szczególną uwagę na osiowo ć ustawienia prefabrykatów. Przerwę między
prefabrykatami nale y uszczelnić wg pktu 5.6.
Prefabrykaty rurowe skrajne nale y wykonywać dla ka dego przepustu odrębnie w dostosowaniu
do skosu i spadku podłu nego. Dopuszcza się cięcie elementów, jednak wyłącznie przekroju betonowego
(wymagania otulina 4 cm) lub z pozostawieniem prętów zbrojenia do połączenia z segmentem
wykonywanym na miejscu. W przypadku przepustów skrzynkowych elementem dostosowującym prostą
konstrukcję prefabrykowaną do skosu i spadu podłu nego obiektu będzie stanowić czę ć wykonywanego
na miejscu wlotu (wylotu).
Roboty betonowe dla płyty zespalającej, wlotu i wylotu oraz płyt przej ciowych nale y wykonać
zgodnie z ST-13.01.00 [4] pkt 5, zbrojeniowe – zgodnie z ST-12.01.00 [5], pkt 5.
Prefabrykaty będą zespolone z betonem wlotów/wylotów oraz z płytą zespalającą za pomocą
łączników wklejanych w prefabrykat po zakończeniu monta u elementów. rednica otworów powinna
wynosić 16 mm, pręty powinny być zakotwione na 70 mm (przepusty skrzynkowe) lub 60 mm (przepusty
rurowe) w betonie prefabrykatu. Składniki ywicy nale y mieszać w proporcjach ci le wg wskazań
producenta. Składniki nale y mieszać a do osiągnięcia jednolitej barwy, przez okres czasu okre lony
przez producenta, lecz nie krócej ni przez 3 minuty. Następnie wymieszany materiał nale y przelać do
czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas przydatno ci ywicy w temperaturze +20°C wynosi
zwykle około 30 minut. Temperatura podło a i otoczenia w trakcie aplikacji ywicy powinna wynosić od
+5°C do +30°C. ywicę nale y umieszczać w wywierconych otworach za pomocą sprzętu zalecanego
przez producenta.
Przed połączeniem prefabrykatów z betonem wlotu/wylotu oraz płytą zespalającą nale y
powierzchnię prefabrykatu odpowiednio przygotować - wg punktu 5.7.
5.6

Wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych mi dzy prefabrykatami i w płycie
nadbetonu

5.6.1

Umieszczenie materiału wypełniającego
Przed uło eniem materiału wypełniającego w szczelinę między prefabrykatami, powierzchnie
betonu nale y dokładnie oczy cić, ewentualnie odoliwić (szczotkami lub sprę onym powietrzem).
Następnie nale y umie cić w szczelinie wkładkę uszczelniającą. Nie nale y układać wkładek w
temperaturze ni szej ni -5°C, a w temperaturze poni ej 4°C nale y się upewnić, e powierzchnie
szczeliny nie są pokryte lodem, ani szronem. Wkładki powinny być czyste i suche. Podczas układania
wkładki nale y przestrzegać zaleceń producenta. Je eli producent wkładek uszczelniających tak wymaga,
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wkładkę nale y uło yć, gdy ustawiony jest jeden z prefabrykatów, przyciskając lub przyklejając wkładkę
do jego powierzchni, a następnie docisnąć do niej drugi prefabrykat, tak aby wkładka została ci nięta.
Płyty korkowe nale y przycinać do ądanych rozmiarów przy u yciu ręcznej piły lub no a. Nale y
przymocować je do powierzchni betonowej za pomocą firmowych łączników lub kleju. Przed
przymocowaniem, nale y sprawdzić czy powierzchnia betonu jest czysta, sucha i pozbawiona pyłów, w
celu zapewnienia dobrej przyczepno ci płyty.
5.6.2
Monta ta m dylatacyjnych
5.6.2.1 Monta ta m
Ta my dylatacyjne nale y mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Je eli producent nie zaleca
inaczej nale y przestrzegać podanych poni ej zasad.
Ta mę nale y trwale zamocować do podło a, tzn. do powierzchni stykających się prefabrykatów
wykorzystując obrze a kotwiące i wypusty kotwiące ukształtowane w ta mach. Nale y przy tym uwa ać,
eby nie uszkodzić skrajnego ebra ta my. Nie nale y przy tym stosować elementów mocujących i
podporowych mogących spowodować penetrację wody. Ta m uszczelniających nie wolno dziurawić,
przybijać gwo dziami (poza przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno te prowadzić robót
spawalniczych ani u ywać otwartego ognia w pobli u montowanych ta m uszczelniających.
Przed przystąpieniem do betonowania płyty nadbetonu nale y sprawdzić czyŚ
 ta ma jest we wła ciwym poło eniu (czy jest uło ona symetrycznie w stosunku do szczeliny
dylatacyjnej między prefabrykatami) i jest trwale zamocowana w sposób uniemo liwiający
zmiany poło enia w trakcie betonowania płyty nadbetonu,
 ta ma przylega ci le do podło a-powierzchni prefabrykatów,
 nie występuje kontakt ta my ze zbrojeniem nadbetonu,
 ta ma jest czysta, wolna od olejów i tłuszczu i innych zanieczyszczeń,
 nie ma zanieczyszczeń między wypustami kotwiącymi ta m,
 zauwa one rysy lub inne uszkodzenia nale y natychmiast oznaczyć,
 uszkodzenia nale y bezzwłocznie naprawić.
W trakcie betonowania nadbetonu nale y przestrzegać zasadŚ
 przy układaniu pierwszej warstwy betonu szczególną uwagę nale y zwrócić, aby pod ta mami
nie tworzyły się pustki powietrzne Nale y zwracać szczególną uwagę na wła ciwe
zagęszczanie betonu w trakcie betonowania w celu uniknięcia pó niejszych raków i pustek,
 przy wibrowaniu betonu nale y unikać kontaktu ta my i jej zamocowania z buławą,
 w przypadku dłu szej przerwy między etapami betonowania fragmenty ta my do
zabetonowania w następnym etapie powinny być chronione przed przypadkowym
uszkodzeniem (np. deskowaniem ochronnym lub konstrukcją ochronną), uwzględniając
mo liwo ć pó niejszego odsłonięcia ta my,
 je eli betonowanie następuje etapami, fragmenty ta m dylatacyjnych niezabetonowane w
poprzednim etapie powinny zostać uło one na betonie podkładowym i do kolejnego
betonowania powinny zostać przysypane piaskiem, co będzie je chronić przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami. Przed następnym etapem betonowania piasek nale y usunąć.
5.6.2.2 Łączenie ta m
Na budowie mo na wykonywać jedynie złącza czołowe ta m. Złącza pod innym dowolnym kątem
powinny być wykonywane w wytwórni przez producenta ta m.
Ta my łączy się na gorąco przez zgrzewanie brzegów specjalnymi zgrzewarkami dostarczonymi
przez producenta ta m. Zgrzewanie ta m nale y wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody.
Montowane ta my powinny być suche.
Przy zgrzewaniu ta m PCVŚ
 ta mę nale y przyciąć dokładnie równo, pod kątem prostym,
 ta my nale y spawać czołowo. Końce ta m umieszcza się w specjalnym przyrządzie
obróbkowym w odpowiedniej pozycji. Spawanie nale y rozpocząć od kanału elastycznego. Po
ka dym pojedynczym pociągnięciu kolbą spawalniczą nale y oczy cić szczotką drucianą
(usuwać szlak materiałową). W zimie ta my nale y ogrzać. Rozgrzaną kolbę nale y chronić
przed wiatrem i zimnem np. skrzynką kontaktową. W złych warunkach atmosferycznych
nale y ustawiać namiot foliowy, gdy wilgoć utrudnia jednorodne topienie materiału
(pęcherze pary).
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5.7

Poł czenie betonu prefabrykatu ze wieżym betonem

5.7.1

Przygotowanie podło a i rodka sczepnego
żórną powierzchnię prefabrykatów do połączenia z betonem zespalającym oraz czołowe
powierzchnie prefabrykatów skrajnych do połączenia z betonem wlotu i wylotu nale y odpowiednio
przygotować.
Przygotowanie podło a pod zastosowanie rodka sczepnego obejmujeŚ
 usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń, szkodliwych substancji mogących mieć wpływ
na połączenie nakładanego materiału z betonem lub na korozję stali zbrojeniowej,
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
 oczyszczenie łączników do zespolenia ze wie ym betonem zakotwionych w prefabrykacie do
stopnia czysto ci Sa 2 wg PN-ISO 8501-1Ś2008 [28].
Wła ciwe przygotowane podło e powinno charakteryzować się rednią wytrzymało cią na
odrywanie powy ej 1,5 MPa wg PN-źN 1543Ś2000 [29] i warto cią minimalną 1,0 MPa. Czyszczenie
podło a nale y wykonać przez piaskowanie lub rutowanie. Następnie nale y przygotować rodek
sczepny zgodnie z zaleceniami producenta. Przygotowanie rodka polega na wymieszaniu w
odpowiednich proporcjach suchego składnika i wody. Odpowiednią ilo ć wody nale y wlać do mieszarki
wolnoobrotowej (max 500 obr/min) i stopniowo dodawać suchy składnik, dokładnie mieszając a do
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji mietany (co najmniej 3 minuty).
5.7.2
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia zespalającego
Oczyszczone pręty zbrojeniowe (łączniki) nale y pokryć przy pomocy redniej twardo ci szczotki,
pędzla lub rozpylacza rodkiem antykorozyjnym o grubo ci warstwy zalecanej przez producenta. Nale y
przestrzegać czasu, jaki powinien upłynąć między układaniem kolejnych warstw oraz między nało eniem
rodka i rozpoczęcia układania betonu.
5.7.3
Nakładanie warstwy szczepnej
Nale y przestrzegać warunków podanych przez producenta w karcie technicznej. Zwykle
wymagane jest przed nało eniem rodka zwil enie podło a czystą wodą a do nasycenia. Warstwę
sczepną wykonuje się poprzez nało enie materiału szczotką, pędzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna
musi zostać dobrze wtarta w podło e w celu osiągnięcia dobrego związania z podło em. wie y beton
zwykle nakłada się na wilgotną warstwą sczepną metodą „mokre na mokre”.
5.8

Wykonanie elementów monolitycznych (wlotów i wylotów, płyty zespalaj cej, płyt
przej ciowych, warstwy ochronnej izolacji, podbudowy)

Wloty i wyloty nale y wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wg indywidualnego
rozwiązania. źlementy monolityczneŚ płyta zespalająca, wloty, wyloty, płyty przej ciowe będą wykonane
z betonu klasy C25/30 (B30), zgodnie z ST-13.01.00 [4] pkt 5 i zbrojone stalą A-IIIN wg ST-12.01.00 [5]
pkt 5.
Warstwę ochronną izolacji nale y wykonać z betonu C20/25 (B25) zgodnie z ST-13.01.00 [4],
zbrojonego siatką z prętów  8 w rozstawie 10×10 cm.
Beton podbudowy nale y wykonać z C12/15 (B15) zgodnie z ST-13.02.00 [3] pkt 5.
5.9

Izolacja przepustu, drenaż i zasypka

Izolacją grubą z papy zgrzewalnej nale y przykryćŚ
 powierzchnię górną elbetowej płyty zespalającej, na której bezpo rednio będzie poło ona
nawierzchnia asfaltowa,
 powierzchnię górną elbetowej płyty zespalającej o szeroko ci większej od 1,5 m,
ukształtowanej w daszkowym spadku poprzecznym mniejszym od 4%,
 ewentualnie, styki pomiędzy prefabrykatami stosując opaski szeroko ci ok.30 cm.
Izolacja gruba przykrywająca powierzchnię górną płyty zespalającej powinna być zawinięta na
powierzchnie pionowe na wysoko ć 25 cm lub wyło ona na płytę przej ciową na odcinku 50 cm.
Pozostałe powierzchnie betonowe samego przepustu oraz wlotów i wylotów i płyt przej ciowych,
stykające się z gruntem, nale y pokryć izolacją cienką. Styki pomiędzy prefabrykatami na cianach
bocznych przepustu rurowego i skrzynkowego nale y przykryć pasami z dwóch warstw izolacji grubej
szeroko ci ok. 30 cm.
Roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z OST M-15.01.02 [6] i OST M-15.02.03 [7]
pkt 5. Warstwę filtracyjną za cianami przepustów skrzynkowych i skrzydłami oraz na stropie przepustu
nale y wykonać z gruntu niespoistego zgodnie z OST M-20.01.02 [8], pkt 5.6.
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Zasypkę wszystkich przepustów nale y wykonywać zgodnie z OST M-11.01.04 [9] pkt 5, jak dla
przestrzeni za przyczółkami. Wska nik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1.0 wg Proctora.
Zakres wykonania zasypki podano w katalogu [53].
5.10

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach geokratą z humusowaniem i hydrosiewem
nale y wykonać zgodnie z OST M-20.01.11f [11] pkt 5.
5.11

Układanie geosiatki i siatki zbrojeniowej wzmacniaj cej nasyp lub nawierzchni

Nad przepustami skrzynkowymi nale y zastosować wzmocnienie nasypu lub nawierzchni, w
zale no ci od grubo ci nasypu nad przepustem - zgodnie z katalogiem [53].
Wzmocnienie nasypu nad przepustami rurowymi geosiatką nale y stosować w przypadku, gdy
grubo ć nadsypki jest mniejsza ni 0,5 Dz lub mniejsza ni 1,5 m.
żeosiatkę nale y układać na zagęszczonym nasypie, na długo ci zgodnej z katalogiem [53].
Układanie geosiatki nie wymaga specjalistycznych maszyn, sprzętu budowlanego ani technologii. Rolka
geosiatki mo e być przeniesiona i rozwinięta przez dwóch pracowników. Rozwiniętą geosiatkę nale y
unieruchomić za pomocą palików. Aby zapewnić ciągło ć wzmocnienia nale y sąsiednie rolki połączyć
na zakład o szeroko ci 30 ÷ 60 cm. Jako rozwiązanie zamienne w stosunku do zakładu o pełnej
szeroko ci zastosować mo na mniejszy zakład, na 2÷3 otwory, łącząc sąsiednie odcinki przy u yciu linki
z HDPź.
żeosiatkę zbrojeniową na włókninie nale y układać na odbudowie bitumicznej. Powierzchnia do
uło enia siatki powinna być równa, lokalne nierówno ci nie powinny przekraczać 5 mm, powierzchnia
powinna być oczyszczona z kurzu, błota, lu nego kruszywa i innych zanieczyszczeń, a następnie
skropiona emulsją w ilo ci 1,3 l/m2, chyba e inaczej podaje producent siatki. Siatkę nale y układać po
całkowitym rozpadzie emulsji, w sposób gwarantujący równe uło enie, bez sfałdowań i załamań. Sposób
mocowania siatki zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację In yniera. Po uło onej siatce nie mo e
odbywać się ruch pojazdów. Po uło eniu siatki mo na przystąpić do układania następnych warstw
asfaltowych.
5.12

Ochrona przed korozj

Przyjęte wg katalogu [53] klasy betonu i grubo ci otulin stanowią wystarczającą ochronę przed
korozją dla powierzchni odkrytych. Je eli projektant zadecyduje o wykonaniu powłok malarskich na
odkrytych powierzchniach betonowych mo na je wykonać wg ST-20.01.08 [10].
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodno ć materiałów z
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji,
 wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
okre lone w punkcie 2 lub przez In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej, kontrolę jako ci robót mo na
przeprowadzać stosując zasady podane poni ej.
6.2

Kontrola wykonania wykopów

Kontrolę wykonania wykopów z ewentualnym zabezpieczeniem nale y przeprowadzić wg ST02.01.01 [2] pkt 6.
6.3

Kontrola wykonania ławy fundamentowej

6.3.1

Kontrola wykonania ławy z betonu C8/10 (B10)
Kontrola wykonania ławy z betonu C8/10 (B10) powinna być wykonana wg ST-13.02.00 [3] pkt

6.

Badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na obiektŚ
 szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, -5 cm.
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 nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
 spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5
%,
 ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm
i –2 cm,
 grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
 o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm.
6.3.2
Kontrola wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem
Kontrola wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje następujące badaniaŚ
 uziarnienie gruntu lub kruszywa. Próbki do badań nale y pobierać z mieszarek lub z podło a
przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w
pkcie 2.2.2,
 wilgotno ć mieszanki powinna być równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie
składu tej mieszanki z tolerancją +10 % -20 % jej warto ci,
 grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska nik rozdrobnienia był co
najmniej równy 80 % (przez sito o rednicy 4 mm powinno przej ć 80 % gruntu),
 jednorodno ć wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. żłęboko ć wymieszania mierzy się w odległo ci min. 0,5 m od
krawędzi ławy (ulepszonego podło a). żłęboko ć wymieszania powinna być taka, aby
grubo ć warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej,
 mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wska nika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,00, oznaczonego zgodnie z normą PN-B-04481Ś1988 [44],
 wytrzymało ć gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego
podło a powinna wynosić po 28 dniach 5 MPa (Wytrzymało ć na ciskanie próbek o rednicy
i wysoko ci 8 cm, nasyconych wodą. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formować i
przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji
spoiwami),
 wska nik mrozoodporno ci powinien wynosić co najmniej 0,6. Badania nale y wykonać
zgodnie z normą PN-S-96012Ś1997 [30],
 kontrola cementu – wg OST M-13.01.00 [4] pkt 6,
 w przypadkach wątpliwych nale y przeprowadzić badania wody wg PN-źN 1008Ś2004 [14],
 badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na
obiektŚ
a) szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, - 5 cm,
b) nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
c) spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5 %,
d) ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i –2 cm,
e) grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
f) o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm.
Je eli po wykonaniu badań ławy stwierdzi się, e odchylenia cech geometrycznych przekraczają
wielko ci okre lone powy ej, to warstwa zostanie zerwana na całą grubo ć i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez In yniera.
Je eli szeroko ć ławy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ławę przez zerwanie warstwy
na pełną grubo ć i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci Wykonawca wykona naprawę
ławy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wła ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
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6.3.3

Kontrola wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Uziarnienie i wła ciwo ci mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie
2.2.3.1. Próbki nale y pobierać w sposób losowy, z rozło onej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bie ąco przekazywane In ynierowi. Badanie nale y wykonać co najmniej 2 razy
dla dziennej działki roboczej.
Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Zagęszczenie ka dej warstwy powinno odbywać się a do osiągnięcia wymaganego wska nika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy nale y sprawdzać według PN-B-04481Ś1988 [44]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia nale y oprzeć na metodzie obcią eń płytowych, wg PN-źN 1744-1Ś2000 [51] nie rzadziej
ni 3 razy na dzienną działkę roboczą lub według zaleceń In yniera.
Badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na obiektŚ
a) szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, -5 cm,
b) nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
c) spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5
%,
d) ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm
i –2 cm,
e) grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
f) o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm,
g) no no ć ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być zgodna z dokumentacją
projektową.
Wszystkie powierzchnie ławy, które wykazują większe odchylenia od okre lonych w punkcie
powy ej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głęboko ci co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Je eli szeroko ć ławy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubo ć, doło enie materiału i powtórne zagęszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona naprawę
ławy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głęboko ć, zgodnie z decyzją In yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.
Je eli no no ć ławy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. Koszty tych dodatkowych
robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego
wykonania robót przez Wykonawcę.
6.3.4
Kontrola prefabrykatów
Kontrolę prefabrykatów nale y przeprowadzić na podstawie atestów producenta na zgodno ć z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchyłki wymiarów i dopuszczalne wady powinny się mie cić
w zakresie tolerancji podanych w pkcie 2.3 niniejszej ST.
6.3.5
Kontrola przykryć dylatacyjnych między prefabrykatami i w płycie nadbetonu
Kontrola powinna obejmowaćŚ
a) materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, potwierdzających
spełnienie cech wymaganych niniejszą OST. Wymiary ta m powinny być zgodne z podanymi
przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-1 [31]. Dopuszczalne jest, e wystąpią pewne
deformacje powstałe na skutek wpływów temperatury i długotrwałego składowania lub
transportu ze względu na specyficzne wła ciwo ci materiałów termoplastycznych. Korekta i
przywrócenie wymiarów powinno nastąpić poprzez ogrzanie ta m do temp. 60 ÷ 80°C,
b) wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodno ć z dokumentacją projektową, z tym e
odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekraczać 1%, szeroko ć szczeliny nie powinna
ró nić się od projektowanej o więcej ni 0,5 cm,
c) stan szczeliny dylatacyjnej przed uło eniem materiałów wypełniających, przy czym szczelina
powinna być czysta, sucha, pozbawiona pyłów, a prawidłowo ć zamocowania ta my
dylatacyjnej powinna być sprawdzona przed betonowaniem,
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d) oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
e) uło enie materiału wypełniającego przed betonowaniem drugiego elementu,
f) stan ta m przed zamontowaniem, które powinny być nieuszkodzone, suche i czyste,
g) zamocowanie ta m przed betonowaniem które powinny być zamocowane w sposób trwały,
zbrojenie nie powinno dotykać do ta my, ta my powinny być czyste, wolne od olejów i
tłuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania, dokładno ć wykonania złączy
spawanych (przez oględziny zewnętrzne),
h) sprawdzenie uło enia ta m po rozdeskowaniu konstrukcji, przy czym ta my nie powinny ulec
poluzowaniu, a wszelkie ewentualne uszkodzenia ta m powinny zostać naprawione.
6.3.6
Kontrola przygotowania powierzchni prefabrykatów do połączenia ze wie ym betonem
Nale y skontrolować stan zbrojenia kotwiącego przed nało eniem rodka antykorozyjnego.
Zbrojenie powinno być oczyszczone do stopnia czysto ci Sa 2 wg PN-ISO 8501-1Ś2008 [28].
Podło e betonowe nale y skontrolować przed nało eniem warstwy sczepnejś powinno być ono
czyste, pozbawione wszystkich lu nych elementów. Wła ciwe przygotowane podło e powinno
charakteryzować się rednią wytrzymało cią na odrywanie powy ej 1,5 MPa wg PN-źN 1542Ś2000 [32] i
warto cią minimalną 1,0 MPa. Nawil ona powierzchnia przed nakładaniem wie ego betonu nie powinna
posiadać błonki wodnej (z powierzchnią błyszczącą), lecz być matowa.
6.3.7
Kontrola wykonania elementów monolitycznych
Kontrolę wykonania robót betonowych w elementach monolitycznych (wlotów, wylotów, płyt
przej ciowych, płyty zespalającej, betonowej ławy fundamentowej, podbudowy, ochrony izolacji) nale y
wykonać wg ST-13.01.00 [4] pkt 6, a kontrolę robót zbrojarskich w elementach monolitycznych - wg ST12.01.00 [5] pkt 6.
6.3.8
Kontrola wykonania izolacji
Kontrolę wykonania izolacji cienkiej nale y wykonać wg ST-15.01.02 [6], pkt 6, a kontrolę
wykonania izolacji grubej wg ST-15.02.03 [7] pkt 6.
6.3.9
Kontrola warstwy filtracyjnej
Warstwę filtracyjną za cianami przepustów i skrzydłami nale y kontrolować zgodnie z OST M20.01.02 [8], pkt 6. Zasypkę przepustów nale y kontrolować zgodnie z OST M-11.01.04 [9] pkt 6, jak dla
przestrzeni za przyczółkami. Wska nik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1,0 wg Proctora.
6.3.10 Kontrola uło enia geokraty przestrzennej z humusowaniem i hydrosiewem
Kontrolę jako ci robót nale y wykonać wg OST M-20.01.11f [11] pkt 6.
6.3.11 Kontrola uło enia geosiatki dwukierunkowej
Sprawdzenie materiału odbywa się na podstawie atestu producenta i porównania z wymaganiami
dokumentacji projektowej, katalogu [53] i OST.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na ocenie wizualnej. Pasmo geosiatki powinno być
bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek. Odchyłka szeroko ci pasma nie powinna
przekraczać  2% wymiaru nominalnego. Szeroko ć pasma nale y okre lić przez pomiar bezpo redni z
dokładno cią do 1 cm, wykonany, co 2 m rozwiniętej rolki geosiatki. Pomiaru nominalnych wymiarów
oczek nale y dokonywać z dokładno cią do 1 mm, mierząc odległo ci pomiędzy osiami eber. Pomiar
nale y wykonać, co najmniej dla 20 oczek w wybranych losowo miejscach, co 2 m rozwiniętej rolki
geosiatki i obliczyć rednią warto ć ze wszystkich pomiarów. Dopuszczalne odchylenie od nominalnych
wymiarów oczek mo e wynosić 20%.
6.3.12 Kontrola uło enia przepustu
Odchyłki monta u przepustu powinny mie cić się w tolerancjachŚ
 odchyłka prostoliniowo ci mierzona łatą o długo ci 3 m nie powinna przekraczać 1 cm,
 rzędne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinny ró nić się od projektowanych o więcej ni 1
cm,
 przepusty powinny być ustawiane osiowo – nale y sprawdzić wzajemną osiowo ć ustawienia
ka dej pary sąsiadujących przepustów.
7
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
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7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania elbetowych przepustów prefabrykowanych sąŚ
a) m (metr) przepustu rurowego,
b) m (metr) przepustu skrzynkowego,
c) szt. (sztuka) wlotu i wylotu przepustu rurowego,
d) szt. (sztuka) wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1], pkt 8.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Je eli wszystkie badania przewidziane w punkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
nale y uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało wynik ujemny
wykonane roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1
pkt 9.
9.2

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu rurowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 wykonanie ławy fundamentowej typu I, II, III lub wg rozwiązania indywidualnego - zgodnie z
dokumentacją projektową,
 monta konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o okre lonej rednicy,
 wykonanie połączeń między prefabrykatami,
 wykonanie elbetowej płyty zespalającej z przygotowaniem prefabrykatu do zespolenia,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu skrzynkowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 wykonanie ławy fundamentowej typu I, II, III lub wg rozwiązania indywidualnego - zgodnie z
dokumentacją projektową,
 monta konstrukcji przepustu z elementów skrzynkowych o okre lonych wymiarach,
 wykonanie połączeń między prefabrykatami,
 wykonanie elbetowej płyty zespalającej z przygotowaniem prefabrykatu do zespolenia,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie izolacji grubej i warstwy ochronnej izolacji,
 wykonanie płyt przej ciowych
 wzmocnienia nasypu i nawierzchni siatką polipropylenową o sztywnych węzłach,
 wykonanie warstwy drena owej za cianami przepustu i nad stropem,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
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Cena jednostki obmiarowej wlotu/wylotu przepustu rurowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod wlot/wylot zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 przygotowanie powierzchni prefabrykatu do połączenia z betonem wlotu/wylotu,
 wykonanie wlotu/wylotu z betonu monolitycznego, zgodnie z dokumentacją projektową,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie zasypki,
 umocnienie skarpy nasypu nad wlotem/wylotem np. geokratą z humusowaniem i obsianiem
trawą,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Cena jednostki obmiarowej wlotu/wylotu przepustu skrzynkowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod wlot/wylot zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 przygotowanie powierzchni prefabrykatu do połączenia z betonem wlotu/wylotu,
 wykonanie wlotu/wylotu z betonu monolitycznego, zgodnie z dokumentacją projektową,
 wykonanie płyty dennej wlotu/wylotu tam gdzie występuje,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie drena u za cianami wlotu/wylotu,
 wykonanie zasypki,
 umocnienie skarpy nasypu nad wlotem/wylotem np. geokratą z humusowaniem i obsianiem
trawą,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Ceny umocnienia dna i skarp rowu są przedmiotem odrębnych specyfikacji.
9.3

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania wszystkich robót okre lonych niniejszą ST obejmuje równie Ś

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
10.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRZEPISY ZWI ZANE
Ogólne specyfikacje techniczne
ST-00.00.00
ST-02.01.01
ST-04.01.03
ST-04.01.02
ST-04.01.01
ST-07.02.01
ST-07.02.02
ST-02.02.01
ST-02.03.02

10. ST-07.02.03
11. ST-07.01.06
10.2

Wymagania ogólne
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Beton niekonstrukcyjny
Beton konstrukcyjny
Stal zbrojeniowa
Izolacja powłokowa asfaltowa układana „na zimno”
Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach
in ynierskich
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Umocnienie sto ków przyczółków geokratą z ta m z polietylenu wysokiej
gęsto ci (HDPź) z humusowaniem i hydroobsiewem

Normy

12. PN-ISO 9001Ś2009
13. PN-źN 197-1Ś2002

Systemy zarządzania jako cią - Wymagania
Cement - Czę ć 1Ś Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące
cementu powszechnego u ytku
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14. PN-źN 1008Ś2004
15. PN-źN 13139Ś2003
16. PN-źN 14844Ś2008
17. PN-S-10030Ś1985
lub
PN-źN 1991-2Ś2007

Woda do zarobowa do betonów – Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu
Kruszywa do zaprawy
Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe
Obiekty mostowe. Obcią enia

źurokod – Czę ć 1Ś Oddziaływanie na konstrukcje – Czę ć 2Ś Obcią enia
ruchome mostów
PN-źN 1990Ś2004
źurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
18. PN-ISO 868Ś2005
Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardo ci metodą wciskania z
zastosowaniem twardo ciomierza (twardo ć metodą Shore’a)
19. PN-źN ISO 527-1Ś1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci mechanicz-nych przy
statycznym rozciąganiu - Zasady ogólne
20. PN-ISO 34-1Ś2007
żuma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wytrzymało ci na
rozdzieranie - Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe
21. PN-ISO 188Ś2000
żuma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i
odporno ci na działanie ciepła
22. PN- B-14501Ś1990
Zaprawy budowlane zwykłe
23. PN-ISO 10319Ś1996
żeotekstylia. Badanie wytrzymało ci na rozciąganie metodą szerokich
próbek
24. PN-źN 9864Ś2007
żeosyntetyki – Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliów i wyrobów pokrewnych
25. PN-źN 13249Ś2002
żeotekstylia i wyroby pokrewne - Wła ciwo ci wymagane w odniesieniu
do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni
obcią onych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)
26. PN-źN 12224Ś2002
żeotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno ci na warunki
klimatyczne
27. PN-źN 1997-1Ś2008
źurokod 7Ś Projektowanie geotechniczne – Czę ć 1Ś Zasady ogólne
28. PN-ISO 8501-1Ś2008 Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów - Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni – Czę ć 1Ś Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podło y stalowych
oraz podło y stalowych po całkowitym usunięciu wcze niej nało onych
powłok
29. PN-źN 1543Ś2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badań - Oznaczanie narastania wytrzymało ci na rozciąganie polimerów
30. PN-S-96012Ś1997
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło e z gruntu
stabilizowanego cementem
31. DIN 7865-1
źlastomer-Żugenbänder zur Abdichtung von Żugen in Betonś Żorm und
Maße (Ta my do uszczelniania przerw dylatacyjnych w betonieś Kształt i
wymiary)
32. PN-źN 1542Ś2000
Wyroby i system do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badań - Pomiar przyczepno ci przez odrywanie
33. PN-B-06714-12Ś1976
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
34. PN-źN 933-1Ś2000
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania
35. PN-źN 1744-1Ś2000
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
36. PN-B-06714-28Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci siarki metodą
bromową
37. PN-B-01814Ś1992
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i elbetowe. Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych
38. PN-C-89034Ś1981
Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymało ciowych przy
statycznym rozciąganiu
39. PN-źN ISO 178Ś2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci podczas zginania
40. PN-źN ISO 604Ś2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci przy ciskaniu
41. PN-źN ISO 2535Ś2004 Tworzywa sztuczne – Nienasycone ywice poliestrowe - Pomiar czasu
elowania w temperaturze otoczenia
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42. PN-źN ISO 2431Ś1999 Żarby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych
43. PN-C-81400Ś1989
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
44. PN-B-04481Ś1988
żrunty budowlane. Badania próbek gruntu
45. PN-S-06102Ś1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
46. PN-źN 1097-6Ś2002
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- Czę ć 6Ś
Oznaczanie gęsto ci ziarn i nasiąkliwo ci
47. PN-źN 1367-1Ś2001
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych -- Czę ć 1Ś Oznaczanie mrozoodporno ci
48. PN-źN 1097-2Ś2000
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- Metody
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie
49. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
50. PN-źN 933-4Ś2001
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Czę ć 4Ś Oznaczanie
kształtu ziarn -- Wska nik kształtu
51. PN-źN 1744-1Ś2000
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Analiza chemiczna
52. PN-B-06714-39Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
10.3

Inne dokumenty

53. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych, Transprojekt - Warszawa,
Warszawa 2007
54. Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepno ci zaprawy do napraw betonu metodą „pull-off”
55. Procedura IBDiM-TWm-18/97 Badanie przyczepno ci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
56. żż2-87Ś1998 żeotextile Junction Strength, żRI Test Method
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów do odprowadzania cieków. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria
robótŚ 45232.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania cieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania cieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysoko ci wewnętrznej mniejszej ni 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysoko ci wewnętrznej równej lub większej ni 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umo liwiający wytrącenie nadmiaru energii cieków, spływających z wy ej poło onego kanału
dopływowego do ni ej poło onego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umo liwiające
wytrącenie nadmiaru energii cieków spływających z wy ej poło onego kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot cieków - element na końcu kanału odprowadzającego cieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur
eliwnych, stalowych lub elbetowych pracujących pod ci nieniem, przeznaczonych do przepływu
cieków pod przeszkodą na trasie kanału.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czę ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego natę enia przepływu.
1.4.3.12. Przepompownia cieków - obiekt budowlany wyposa ony w zespoły pompowe, instalacje i
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania cieków z poziomu ni szego
na wy szy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru cieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. źlementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czę ć studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko ć komory roboczej jest to odległo ć pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zej cia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim cieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a cianą komory
roboczej.
1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], są stosowane głównie
do budowy przykanalików.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopką i bez stopki o rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury elbetowe kielichowe „Wipro”
Rury o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Rury eliwne kielichowe ci nieniowe
Rury eliwne kielichowe ci nieniowe o rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kanałów) powinna być wykonana zŚ
 kręgów betonowych lub elbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
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 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza poni ej wej cia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25ś W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]
lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wła ciwo ciach podanych w
pkt 2.3.1.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe nale y wykonywać jakoŚ
 włazy eliwne typu cię kiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
 włazy eliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe eliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiały dla komór przelotowych poł czeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza z płytą stropową i dnem mo e być wykonana jako elbetowa wraz z
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.4.2. Komin włazowy
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,8 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.4.3. Właz kanałowy
Według pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwłazowe - lepe
2.5.1. Komora połączeniowa
Komorę połączeniową ( ciany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej
odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.5.2. Płyta pokrywowa
Je eli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych [23].
2.5.3. Płyta denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o wła ciwo ciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki ciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ciekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o rednicy 50 cm, wysoko ci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane
Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
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2.6.4. Płyty elbetowe prefabrykowane
Płyty elbetowe prefabrykowane powinny mieć grubo ć 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubo ć 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka mo e być wykonana z tłucznia lub wiru. U yty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe
Rury mo na składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji le ącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur nale y uło yć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych nale y układać wyroby w pozycji stojącej i je eli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób
zapewniający stateczno ć oraz umo liwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kr gi
Kręgi mo na składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko ć składowania nie powinna przekraczać 1,8
m. Składowanie powinno umo liwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.
2.9.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna mo e być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umo liwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być uło one w sposób uporządkowany, zapewniający łatwo ć
przeliczenia. Cegły powinny być uło one w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być uło one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej
wysoko ci nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysoko ć stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.9.5. Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko ci maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo
Kruszywo nale y składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się mo liwo cią
korzystania z następującego sprzętuŚ
 urawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu rodka transportu, z wyjątkiem rur
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do długo ci, większej ni 1,0 m, które nale y przewozić w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładno ci występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo e przewy szać cian rodka transportu o
więcej ni 1/3 rednicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych nale y układać na podkładach drewnianych, za poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów nale y przekładać materiałem wy ciółkowym (o grubo ci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kr gów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywać za pomocą minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna mo e być przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach ładunkowych
lub luzem.
Jednostki ładunkowe nale y układać na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem nale y układać na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu.
Wysoko ć ładunku nie powinna przekraczać wysoko ci burt.
Cegły luzem mogą być przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za
pomocą urządzeń wyposa onych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i
wyładunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywać się ręcznie przy u yciu przyrządów
pomocniczych.
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4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cię kiego mogą być przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y układać na paletach
po 10 szt. i łączyć ta mą stalową.
4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewo one dowolnymi
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

rodkami transportu w sposób

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury
przekraczającej granicę okre loną w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków wiadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez słu by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przeka e
Inwestorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nale y wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głęboko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szeroko ć wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian
nale y prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpo rednio przed uło eniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z
Inwestorem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od
projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło em jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło e nale y wykonać z warstwy tłucznia
lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm łącznie z uło onymi sączkami odwadniającymi. Dla
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przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na warstwie odwadniającej nale y wykonać fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły nale y wykonać podło e z pospółki, wiru
lub tłucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m nale y wykonać
fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podło a powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
5.5. Roboty montażowe
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głęboko ć posadowienia rurociągu
powinny spełniać poni sze warunkiŚ
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędko ci przepływu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejszeŚ
 dla kanałów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰ ).
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędko ci przepływu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za dla rur elbetowych 5 m/s).
 głęboko ć posadowienia powinna wynosić w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczno ć odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto nale y dą yć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów poło onych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanałowe
Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy
przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].
Rury uło one w wykopie na znacznych głęboko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcią one, w celu
zwiększenia wytrzymało ci powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne uło one rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku długo ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło enia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych mo na wykonaćŚ
 sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych
rednicy 0,20 m,
 zaprawą cementową 1Ś2 lub 1Ś3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o rednicy od 0,20 do 1,0 m,
 specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych
zaakceptowanych przez Inwestora w przypadku stosowania rur „Wipro”,
 sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych ci nieniowych
rednicy od 0,2 do1,0 m.
Połączenia kanałów stosować nale y zawsze w studzience lub w komorze (kanały o rednicy do 0,3 m
mo na łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - lepą).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w
granicach od 45 do 90o.
Rury nale y układać w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej ni +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bąd przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczyć końce
uło onego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y
przestrzegać następujących zasadŚ
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie dłu szych ni 12 m mo na stosować rednicę 0,15 m),
 długo ć przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
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 włączenie przykanalika do kanału mo e być wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, e przy spadkach
większych od 250 ‰ nale y stosować rury eliwne,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o
(optymalnym 60o),
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową nale y dokonywać tak, aby
wysoko ć spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno ci włączenia przykanalika na wysoko ci większej nale y stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza cianką studzienki,
 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być
usytuowane w odległo ci min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzegać następujących zasadŚ
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze rednicami okre lonymi
w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych
rednica przewodu
Minimalna rednica studzienki rewizyjnej kołowej (m)
odprowadzającego
przelotowej
połączeniowej
spadowej-kaskadowej
(m)
0,20
0,25
1,20
0,30
1,20
1,20
0,40
0,50
1,40
0,60
1,40
1,40
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nale y przestrzegać następujących zasadŚ
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległo ciach (max. 50 m przy rednicach kanału do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach nale y łączyć o w o (w studzienkach krytych),
 studzienki nale y wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub wiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,
 w przypadku gdy ró nica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosować
studzienki spadowe-kaskadowe,
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mieć przelew
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanałach o rednicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwiązaniu nie
powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne składają się z następujących czę ciŚ
 komory roboczej,
 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
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 stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysoko ć minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głęboko ć uło enia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysoko ci)
dopuszcza się wysoko ć komory roboczej mniejszą ni 2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale y wykonać na płycie elbetowej przej ciowej (lub
rzadziej na kręgu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o
największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpo rednio na komorze
roboczej nale y umie cić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki nale y wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej czę ci (do wysoko ci równej połowie rednicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału, a powy ej przedłu ony pionowymi ciankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany rednicy kanału powinna ona stanowić przej cie z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obcią enia
dynamiczne)powinny mieć właz typu cię kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mo na
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawęd włazu powinna znajdować się na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W cianie komory roboczej oraz komina włazowego nale y zamontować mijankowo stopnie złazowe w
dwóch rzędach, w odległo ciach pionowych 0,30 m i w odległo ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe
Dla kanałów o rednicy 0,8 m i większych nale y stosować komory przelotowe i połączeniowe
projektowane indywidualnie, zło one z następujących czę ciŚ
 komory roboczej,
 płyty stropowej nad komorą,
 komina włazowego rednicy 0,8 m,
 płyty pod właz,
 włazu typu cię kiego rednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komór roboczychŚ
 wysoko ć mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m,
 długo ć mierzona wzdłu przepływu min. 1,20 m,
 szeroko ć nale y przyjmować jako równąŚ szeroko ć kanału zbiorczego plus szeroko ć półek po obu
stronach kanałuś minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, za po stronie
przeciwnej 0,30 m,
 wymiary w planie dla komór połączeniowych uzale nione są ponadto od wielko ci kanałów i od
promieni kinet, które nale y przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75
m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.
Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległo ciach do 100
m oraz przy zmianie kierunku kanału.
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych.
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
5.5.5. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o rednicy od 0,60 m, przy du ych ró nicach
poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędko ci wody) oraz
nieekonomicznego zagłębienia kanałów.
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzegać następujących zasadŚ
 długo ć komory przepadowej zale y od przepływu oraz od ró nicy poziomów kanału dolnego i
górnego,
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 szeroko ć komory zale y od szeroko ci kanałów dopływowego i odpływowego oraz przej cia
kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m)ś wymiary pomostów powinny wynosić
0,80 x 0,70 m,
 pomost górny nale y wykonać w odległo ci min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału
dopływowego,
 nad pomostem górnym i dolnym nale y przewidzieć oddzielny komin włazowy,
 pomost górny i schody nale y od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysoko ci min. 1,10 m.
Kominy włazowe nale y wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nale y wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych
i, w zale no ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6. Studzienki bezwłazowe - lepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach nale y
łączyć sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po uło eniu kanału.
W płycie dennej nale y wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany rednicy kanału powinna stanowić przej cie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7. Studzienki ciekowe
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny
być z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosićŚ
 głęboko ć studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głęboko ć osadnika 0,95 m,
 rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna być usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być
usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłu nego. Nale y przyjmować, e na jedną studzienkę
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłu nym cieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 mś od 3 do
5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 mś od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszczać przy krawę nikach prostych w odległo ci
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawę nika.
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować
się 0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.
Ka dy wpust powinien być podłączony do kanału za po rednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie nale y sprzęgać. żdy zachodzi konieczno ć zwiększenia powierzchni
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno ć usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, mo na studzienkę ciekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem
ze studzienką, jak równie z kanałem zbiorczym. Odległo ć osadnika od krawę nika jezdni nie powinna
przekraczać 3,0 m.
5.5.8. Izolacje
Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją,
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowa nioną
jednostkę.
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Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.
W rodowisku słabo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorąco wg PN-C-96177 [8].
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du ą ró norodno ć i bardzo du y przedział natę enia
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzić warstwami grubo ci 20 cm. Materiał zasypkowy powinien
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wska nik zagęszczenia powinien
być zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i
ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwo cią okre loną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inwestora.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowaćŚ
 sprawdzenie rzędnych zało onych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysoko ciowych z dokładno cią do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zagęszczenia wykonanej warstwy podło a z kruszywa
mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacją projektową zało enia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowo ci uło enia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowo ci uszczelniania przewodów,
 badanie wska ników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległo ci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej ni  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni 0,1 m,
 odchylenie grubo ci warstwy podło a nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szeroko ci warstwy podło a nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo ci osi uło onego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku uło onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
 wska nik zagęszczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na długo ci 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.5.9,
 rzędne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładno cią do  5 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 roboty monta owe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umo liwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długo ć odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podło a i fundamentu,
 wykonanie sączków,
 wykonanie wylotu kolektora,
 uło enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06712
PN-B-06751

3.

PN-B-11111

4.

PN-B-11112

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-B-12037
PN-B-12751
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

19.
20.

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykłe
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cię kiego)
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
eliwne rury ci nieniowe do połączeń sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe
„Wipro”
Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i elbetowe.

10.2. Inne dokumenty
21.
22.

23.
24.
25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe rednicy 50 cmś wysoko ci 30 lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem przepustów wałowych pod korpusem wałów ziemnych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przeprowadzenia wody małych z rowów lub cieków wodnych pod nasypami wałów.

1.4.2.

Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur (betonowych,
żelbetowych, stalowych lub z tworzywa sztucznego).

1.4.3.

cianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp
wału.

1.4.4.

Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objętych niniejszą ST, sąŚ
 prefabrykaty rurowe,
 kruszywo do betonu,
 cement,
 woda,
 mieszanka pod ławę fundamentową,
 drewno na deskowanie,
 materiały izolacyjne,
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 zaprawa cementowa.
2.3.

Prefabrykaty rurowe

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory na
powierzchni rur betonowych i żelbetowych jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie,
których głęboko ć nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej
B-30. Pozostałe rury powinny posiadać minimalną sztywno ć obwodową zalecaną przez producenta
zależną od wysoko ci nasypu oraz wpływu ruchu drogowego (jeżeli taki jest przewidziany na wale).
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu.
2.4.

Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny
spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.

Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6.

Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.7.

Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].

2.8.

Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.9.






cianek czołowych

Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i cianek czołowych można stosowaćŚ
emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za
zgodą Inwestora.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania
PN-B-14501 [6].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.

Sprz t do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów wałowych powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 koparek,
 betoniarek,
 dozowników wagowych do cementu,
 dźwigów samojezdnych,
 sprzętu do zagęszczaniaŚ ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.
4.2.1.

Transport materiałów
Transport kruszywa

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3.

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.

Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
Betonowe i żelbetowe elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymało ci nie niższej niż 0,4 R (W). Natomiast rury z tworzyw sztucznych
mogą być przewożone lub przenoszone przy użyciu ciągnika z przyczepą dłużycową, dźwigu lub ręcznie
w zależno ci od rednicy i wagi rury.
Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu elementy betonowe lub żelbetowe można przekazać, kiedy beton osiągnie
wytrzymało ć co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia,
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie lub korycie, na którym
będzie wykonywany przepust,
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej.
5.3.

Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty cianek czołowych i ławę fundamentową
powinien być dostosowany do wielko ci przepustu, głęboko ci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju
gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przepustu.
5.4.

Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być
wykonanaŚ
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13],
 z betonu o klasie B-15,
 oraz pospółki lub piasku zagęszczanego do stopnia o warto ci 90-95%.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
 dla wymiarów w planie
 5 cm,
 dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm.
5.5.

Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur lub elementów prefabrykowanych o innych kształtach należy wykonać wg BN74/9191-01 [18]. Styki elementów należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 lub (i) uszczelnić
materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inwestora.
5.6.

cianki czołowe

Deskowanie cianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B06251 [3].
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza
niż B-30.
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy
zagruntować przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inwestora.
5.7.

Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocze nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotno ć zasypki w czasie
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
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Nie należy zagęszczać gruntu walcem (używanym do zagęszczania warstw przy formowaniu
wałów) w strefie do wysoko ci 1,0 m ponad górną powierzchnią elementu przepustu i w poziomie w
odległo ci po 3,0 m od osi przepustu w obie strony. Zagęszczanie obsypki należy wykonywać przy
pomocy urządzeń ręcznych przeno nych lub samojezdnych o wadze do 400 kg.
5.8.

Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zależno ci od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z ST 06.05.01 „Umocnienie skarp, rowów i cieków”.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3.

Kontrola robót betonowych i żelbetowych

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 1.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp.
Rodzaj badania
1 Badania składników betonuŚ
1.1. Badanie cementuŚ
 czasu wiązania,
 stało ci objęto ci,
 obecno ci grudek.
1.2. Badanie kruszywaŚ
 składu ziarnowego,
 kształtu ziaren,
 zawarto ć pyłów mineralnych,
 zawarto ci zanieczyszczeń obcych,
 wilgotno ci.
1.3. Badanie wody

2

3

1.4. Badanie dodatków i domieszek
Badania mieszanki betonowejŚ
 urabialno ci
 konsystencji
 zawarto ci powietrza w mieszance
betonowej

Metoda badania wg

Termin lub często ć badania

PN-B-19701 [21]

bezpo rednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
bezpo rednio przed użyciem

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczęciu robót oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń
Instrukcja ITB 206/77 [43]

PN-88/B-06250 [8]

Badania betonuŚ
3.1. Badanie wytrzymało ci na ciskanie PN-88/B-06250 [8]
na próbkach
3.2. Badania nieniszczące betonu w
PN-B-06261 [10]
konstrukcji
PN-B-06262 [11]
3.3. Badanie nasiąkliwo ci
PN-B-06250 [8]

przy rozpoczęciu robót
przy proj. recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz 2
razy na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu każdej partii
betonu
w przypadkach technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niż raz na 5000m3 betonu
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3.4. Badanie odporno ci na działanie
mrozu

PN-B-06250 [8]

3.5. Badanie przepuszczalno ci wody

6.4.

przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu

Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodno ć z
dokumentacją projektową.
6.5.






Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzićŚ
rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzędne wysoko ciowe,
grubo ć ławy,
zgodno ć wykonania z dokumentacją projektową.

6.6.

Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresieŚ
 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewnętrzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji
projektowej),
 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
 rednicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
punktów 5.6.2 i 5.7).
6.7.

Kontrola poł czenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.8.

Kontrola izolacji cian przepustu

Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodno ci z wymaganiami
punktu 5.10.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
Temat: Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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9.2.













Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaż konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentu i cianki czołowej,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zagęszczenie,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.

PN-B-02356

2.
3.
4.

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

5.
6.
7.

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

14.
15.

PN-88/6731-08
BN-79/6751-01

16.
17.
18.

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementów budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w rodowisku
agresywnych wód gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały do izolacji przeciwwilgotno ciowej. Papa asfaltowa na
ta mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno ciowych
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu z układaniem rurociągów
grawitacyjnych oraz ich przebudowy (dotyczy to tzw. „przepinek”).
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania cieków. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ
4523, kategoria robótŚ 45231.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu z układaniem rurociągów grawitacyjnych
oraz ich przebudowy (dotyczy to tzw. „przepinek”).
W zakres robót wchodząŚ
1.3.1. Wykonanie rurociągów grawitacyjnych PVC lub PEŚ

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

 układanie rurociągów na dnie wykopu,
 łączenie elementów przewodów,
 obsypka i zasypka przewodów.
Wykonanie rurociągów metodą bezwykopowąŚ
 mikrotuneling,
 wiercenie kierunkowe,
 wytyczne realizacji przewiertów.
Kolizje terenoweŚ





przej cia pod drogami i przeszkodami terenowymi,
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem,
skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
skrzyżowania z przewodami gazowymi.

Okre lenia podstawowe

Ruroci g grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu cieczy.
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu cieczy
zamontowane na sieciach.
1.4.3. Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, rednic, rozgałęzień, itp. sieci.
1.4.4. Studzienka rewizyjna. Studzienka zlokalizowana na rurociągu grawitacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.5. Rura ochronna. Rura o rednicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej ciach pod przeszkodą
terenową.
1.4.6. Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego rurociągu.
1.4.7. Pozostałe okre lenia podstawowe
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.4.1.
1.4.2.
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1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Wymagania szczegółowe
Wykonawca zobowiązany jestŚ
a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być
nowe i nieużywane,
b) wykonać wszystkie elementy rurociągu (rury, studzienki, kształtki, itd.) z zachowaniem
następujących parametrówŚ
- sztywno ci obwodowej – dla rurŚ min. SN 8 kN/m2, dla studzienekŚ min. SN 4 kN/m2,
- chropowato ci bezwzględnej powierzchni wewnętrznych - dla rur i kształtek - (wsp. k < 0,2
mm),
- najwyższej szczelno ć i trwało ci oraz odporno ci chemicznej połączeń,
c) do posiadania odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację
zgodno ci wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy.
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja
zgodno ci dotyczy konkretnej partii dostawy,
d) do stosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
e) do powiadomienia Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.3.

Rodzaje materiałów

2.3.1. Rury
Do budowy rurociągów grawitacyjnych należy zastosować rury zgodne z punktem 2.2. niniejszej
specyfikacji i dokumentacją projektową.
Rury staloweŚ
• rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 malowanie wewnętrznie asfaltozą
(WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną,
• rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowanie
wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną,
• w obszarach szkód górniczych należy układać rury o wydłużonym kielichu zapewniające
kompensację naprężeń osiowych,
• na obszarach występowania aktywnego oddziaływania szkód górniczych rury o sztywno ci
obwodowej SN = 12 kN/m2, bezkielichowe – łączone przy pomocy złączek
dwukielichowych z progiem, który gwarantuje poprawny montaż i eliminuje tworzenie się
osadów na wewnętrznej powierzchni.
Rury winny odznaczać się też znaczną odporno cią na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu
ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się szczelno cią, nawet w przypadku podwyższonego ci nienia
do 2,5 bara zgodnie z wymaganiami ATVA142.
W/w rury muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
jednostki aprobującej, a na terenach h szkód górniczych również opinię techniczną Głównego Instytutu
Górnictwa.

2.3.1.1

rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe
bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno ci
Dopuszcza się także stosowanie rur z innych materiałówŚ PE-HD/PP lub żywicy na osnowie z włókna
szklanego (GRp). W takim przypadku muszą one spełniać poniższe wymaganiaŚ
rury kanalizacyjne z GRPŚ
• żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym wg DIN 16868 i DIN 16869,
• ci nienie nominalneŚ PN 1 bar,
• sztywno ć nominalna min. 10 000 N/m2 – zależnie od obciążenia zewnętrznego,
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•

sposób łączeniaŚ
 złącza nasuwkowe z uszczelką z EPDM, wbudowaną na całej długo ci łącznika
 łączniki montażowe z korpusem i złączem rubowym ze stali stopowej DIN 1.4301
(AISI 304) oraz uszczelnieniem z EPDM,
• wymagana wysoka odporno ć na cieranie, minimum 400.000 cykli testu Darmstadt bez
odsłonięcia warstw włókna szklanego (potwierdzone przez niezależne laboratorium),
• współczynnik chropowato ci dla rur nowych wg Colebrooka - Whitea k < 0,03 mm.
rury z polietylenu PE-HDŚ
• rury o dużej gęsto ci (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metodą niskoci nieniową,
• materiał- PE80ś PE100,
• kolor – niebieski,
• rodzaje połączeń - zgrzewane elektoroporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane lub
typu bruzdowego (fabryczne),
• ci nienie robocze - PN10.
2.3.1.2

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST sąŚ
• grunt z wykopu,
• grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716).
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna
przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymaganiaŚ
• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
• nie powinien być zmrożony,
nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału.
2.3.2. Składowanie materiałów
O ile producent nie okre lił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do
poniższych instrukcjiŚ
Rury i kształtki z tworzyw sztucznychŚ
• rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
się wód opadowychś
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szeroko ci nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie
przekraczać wysoko ci składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych rednicach i 2 m dla rur o
większych rednicachś
• rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych urządzeń i metod
przeładunkuś
• rury o różnych rednicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to
rury o większych rednicach i grubszych ciankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na rodkach transportowychś
• rury należy zabezpieczyć przed przesunięciemś
• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki,
wkładki itp.)ś
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwo ci przechowywać i transportować w
opakowaniach fabrycznychś
• nie dopuszczać do zrzucenia elementówś
• niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożuś
• zachować szczególną ostrożno ć przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych
ponieważ podatno ć na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrastaś
• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omawianych rodków ostrożno ci.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporno ć na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku z czym należy chronić je przedŚ
• długotrwałą ekspozycją słonecznąś
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
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2.4.

Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych rednicach i grubo ciach winny być składowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ciance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a
wysoko ć stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy czę ci uszkodzone
odciąć, a końce rur sfrezować.
Kształtki i zł czki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.)
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur
kanałowych rodków ostrożno ci.

2.5.

Odbiór materiałów na budow

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno ci.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletno ci
i zgodno ci z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem należy poddać badaniom okre lonym przez
Inspektora robót.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzętŚ
• żuraw samochodowy (Dźwig) do 4 T,
• pompy, zestaw do odwadniania wykopów,
• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
UwagaŚ Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako ć i rodowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport sprz tu i materiałów

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora rodki transportuŚ
• samochód skrzyniowy 5 -10 T,
• ciągnik kołowy 29-37 kW.
UwagaŚ Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jako ć robót i wła ciwo ci przewożonych towarów. rodki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.07

Strona 6

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
4.3.

Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu. Transport powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo ci, tak by wolne końce wystające poza skrzynię
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w cało ci leżeć na płasko na
powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwo cią przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w
pozycji poziomej wzdłuż rodka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem
wszelkich rodków ostrożno ci uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze rodków
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na
rodkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie
drogowym.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie ruroci gów kanalizacji grawitacyjnej PVC lub PE

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610Ś1997,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi.
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w specyfikacji ST-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne i specyfikacji
ST – 02.01.01. Wykopy w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą.
Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych
i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo ci 20 cm.
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szeroko ć warstwy podsypki powinna być równa szeroko ci wykopu. Podsypka powinna być
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o
miąższo ci dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.
W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych,
torfów przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z czę ciową wymianą gruntu słabono nego. Na
tych odcinkach przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża cementem, którą należy wykonać na
rednią głęboko ć 0,40 m z piasku.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubo ci 20 cm z zagęszczeniem
każdej warstwy do wysoko ci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98.
5.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopów
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie
mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci za lepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed
zej ciem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą
w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w
planie nie może przekraczać 10 cm.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych rednic (0,50 m) przy
użyciu sprzętu mechanicznego.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już czę ci
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.
Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia
mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czysto ć kielicha oraz
ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowania oporu należy wewnętrzną czę ć kielicha
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posmarować rodkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby
osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, za przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby
szczelno ci przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrównywać
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki
drewna, kamieni itp.
Połączenie rury kamionkowej przeciskowej z rurą PVC dokonuje się poprzez przej cie na rurę
kamionkową kielichową. Połączenie kielicha z rurą PVC wykonuje się za pomocą U – uszczelki.
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu
dla okre lonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głęboko ć ułożenia przewodów powinna być taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głęboko ć
przemarzania gruntu h o 0,20 m.
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głęboko ciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem cieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną
głęboko ć przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpo redniego kontaktu z rurą z tworzywa
sztucznego).
5.2.3. Łączenie elementów przewodów
Elementy wykonane z rur PVC należy łączyć na uszczelkę. Wszystkie połączenia powinny być
tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelno ć. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju
złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane
niżej.
Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pier cieniem gumowym. Przy
wykonywaniu połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest
sfazowany, je li nie - należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i
długo ć równą 2 x g (g-grubo ć cianki rury). Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym
wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę.
Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny
być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane rodkiem zmniejszającym tarcie (talk,
smar silikonowy itp. - generalnie rodki zalecane przez producenta).
Należy przy tym sprawdzić prawidłowo ć ułożenia pier cienia i dokładno ci jego przylegania w
kielichu.
Do wci nięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających
tę czynno ć, zwłaszcza przy większych rednicach.
Potwierdzeniem prawidłowo ci wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowo ć łączonych elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była
prostopadła do osi rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w
rurach osłonowych.
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczę ciej polega na
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi
dla rur poliestrowych są rury stalowe o rednicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo ć cianki rury osłonowej powinna być
okre lona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymało ciowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do cianki rury
osłonowej). Przewody w rurach ochronnych należy montować na płozach dystansowych typ E. Końcówki
rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe.
Rozstaw płoz należy przyjmować dla okre lonej rednicy, dokładnie wg danych producenta rur.
W miejscach przej ć przewodu przez ciany studzienek należy montować przej cia murowe z
uszczelką gumową.
5.2.4. Obsypka i zasypka przewodów
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna
grawitacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.07

Strona 8

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST.
Grubo ci warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3
m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami.
Miąższo ć zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpo rednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub
uszkodzenia.
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelno ci, miejsca połączeń przewodów
powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych czę ci przewodów wykonać do wysoko ci
około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po
zakończeniu prób szczelno ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki
gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu
przeprowadzenia próby szczelno ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora, można zasypać, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelno ci.
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co
najmniej 0,98.
Po przeprowadzeniu próby szczelno ci należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagę cić
grunt i ułożyć nad rurociągiem ta mą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki ta my należy
podłączyć do elementów metalowych, np zbrojenia.
Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami
okre lonymi w ST-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne i specyfikacji ST-02.02.02 Podsypka
żwirowo-piaskowa (wymiana gruntu) pod fundament.
5.3.

Wykonanie ruroci gów metod bezwykopow

W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zainstaluje rury używając metod
bezwykopowych, takich jak przewiert sterowany czy mikrotunelling z wypłukiwaniem lub limakowym
usuwaniem wybranej ziemi. Do mikrotunellingu należy użyć glazurowanych rur kamionkowych
przeciskowych.
Do najczę ciej stosowanych metod bezwykopowych przy budowie sieci grawitacyjnych należąŚ
mikrotunelowanie, przecisk, wiercenie kierunkowe. Każda z tych metod może być zastosowana w
budowie odcinków rur objętych niniejszą specyfikacją. Przy wykonywaniu robót wg. poniższych
wytycznych należy brać pod uwagę wymagania normy PN-EN 12889.
5.3.1. Mikrotuneling
Mikrotuneling może być realizowany wg. dwóch podstawowych rodzajówŚ
a) przeciski z tzw. pilotem,
b) przeciski z zastosowaniem przegubowych głowic stalowych z mechanicznym lub
hydraulicznym sposobem wydobywania gruntu.
W metodzie sterowalnej pilotem przeciska się najpierw żerdź pilotową rozpychającą grunt o
długo ci poszczególnych elementów, najczę ciej 1m i o rednicy 10 cm, a następnie kolejne
elementy. Kontrolę zachowania założonego spadku utrzymuje teodolit z kamerą CCD oraz
umieszczona w pierwszej żerdzi specjalna dioda. Położenie pierwszej żerdzi pilotowej jest
obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku zaobserwowania odchyleń od
projektowanej osi ułożenia kanału żerdź pilotowa obraca się i wciska tak, aby uzyskać prawidłowy
spadek i kierunek. Gdy żerdź pilotowa pojawi się w studni docelowej wyjmuje się ją z tej studni, a
w tym samym czasie wprowadza się rury stalowe o docelowej rednicy z umieszczonymi
wewnątrz przeno nikami limakowymi. Grunt wyciągany jest do studzienki startowej. Kiedy rury
stalowe osiągną studzienkę docelową, wyciągane są przeno niki limakowe a na miejsce rur
stalowych wprowadzane są rury wła ciwe.
Metodę tą stosuje się dla kanałów DN = 200 ÷ 500 mm w gruntach spoistych
zagęszczonych, a także poniżej zwierciadła wody gruntowej.
W metodzie sterowalnej z zastosowaniem przegubowych głowic stalowych z mechanicznym
lub hydraulicznym sposobem wydobywania gruntu wprowadzane są w grunt rury i
równocze nie wydobywany jest grunt z czoła wyrobiska, urabiany specjalną głowicą wiercącą.
Grunt dostarczany jest przeno nikami limakowymi umieszczonymi w rurze stalowej wewnątrz
przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa głowica z trzema sterownikami.
Metodę tą stosuje się z reguły dla rednic DN 200-1000mm, na długo ciach ok. 100m (także
poniżej zwierciadła wód gruntowych) przy odległo ciach > 100 m należy zastosować stacje
po rednie lub bentonit.
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Do tej metody zalicza się także przeciski tarczowe polegające na przecisku rur
z równoczesnym wydobywaniem gruntu z czoła przodka (mechanicznym oraz wspomaganym
dostarczonym płynem) za pomocą tarczy, obracającej się w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z
cieczą transportowany jest do studni startowej systemem rurociągów. Z reguły do rozcieńczenia
gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntów niespoistych (aby kontrolować ubytki gruntu)
do czoła tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.
5.3.2. Wiercenie kierunkowe
Technologie wierceń kierunkowych (sterowanych) stosuje się do bezwykopowego
instalowania rurociągów, rur osłonowych oraz kabli. Trasa przewiertu może być prostoliniowa lub
po łuku, a kierunek wiercenia głowicą sterującą można regulować w dowolnym etapie
wykonywania przewiertu pilotowego.
Ułożenie rury przewodowej lub osłonowej stanowi zwykle operację dwustopniową.
Najpierw wzdłuż wymaganej trasy wykonywany jest otwór pilotowy, a następnie podczas ruchu
powrotnego odwiert poszerzany jest do większej rednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wcze niej przygotowany
rurociąg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomocą specjalnego łącznika obrotowego
(krętlika) i jest wciągany do rozwierconego otworu równocze nie z wycofywaniem żerdzi
wiertniczych.
Głowica pilotowa posiada płytę sterującą ustawioną sko nie tak, że obrotowy ruch żerdzi
powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie głowicy w jednym położeniu i jej
powolne wpychanie powoduje odchylanie się głowicy od osi żerdzi. Zwykle w głowicy
zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy emitujący sygnały odbierane
i monitorowane przez odbiornik – lokalizator na powierzchni. W ten sposób kontroluje sięŚ
kierunek, głęboko ć, pochylenie i inne parametry przewiertu.
5.3.3. Wytyczne realizacji przewiertów
Przewierty winny być realizowane zgodnie zŚ
 projektem,
 warunkami uzgodnień,
 normami i normatywami,
 warunkami BHP.
W trakcie wyj ć ze studni startowych (przej cie przez cianę studni) i wej ć do studni
docelowych (odbiorczych), powinny być przedsięwzięte i prowadzone prace zapobiegające wtargnięciu
wody gruntowej czy też gruntu do tych studni. W czasie tych przej ć Wykonawca zabezpieczy obniżenie
poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.
Dla rur DN 100 - 500 (długo ć odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno ć umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna
wynosićŚ
 Studnia startowa - w wietleŚ 2,10 m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,70 mś
 Studnie docelowa - w wietleŚ 1,50m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,30 mś
Dla rur DN 500 i większych (długo ć odcinka rury L=1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno ć umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna
wynosićŚ
 Studnia startowa - w wietleŚ 2,50 m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,80 mś
 Studnie docelowa - w wietleŚ 2,00m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,40 mś
Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementów roboczych
urządzenia do przewiertu, czyli żerdzi, rur stalowych limaka.
Należy stosować rury przyciskowe, kamionkowe, glazurowane o dobranej wytrzymało ci
(zgodnie z wymogami normy EN 295).
Przed rozpoczęciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptację Inspektora dla
wybranej metody.
5.4.

Kolizje terenowe

5.4.1.

Przej cia pod drogami i przeszkodami terenowymi
Przej cia kanałów pod drogamiŚ
Przej cia kanałów pod drogami należy wykonać przewiertami w rurach osłonowych na
odcinkach wykazanych na profilach podłużnych kanałów.
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Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy dla każdego przewiertu i przed
przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inspektora i wła ciwych
zarządców dróg.
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczę ciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie.
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o rednicy umożliwiającej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo ć cianki rury osłonowej powinna
być okre lona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymało ciowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący
stabilno ć ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury osłonowej) położenie złącz.
Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale je li jest to konieczne z uwagi na
długo ć przej cia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelno ci.
Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić w/w
wymagania. Na rurociągu przewodowym należy założyć co 1,5 m lizgi w celu centrycznego ustawienia
rury przewodowej w rurze. Po zakończeniu procesu przeciągania należy wykonać próbę szczelno ci
rurociągu przewodowego.
5.4.2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Warunki dotyczące zbliżeń projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego są okre lone w uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD. Należy je uwzględnić
w projekcie przez zachowanie odległo ci poziomej od istniejącej obiektów. W przypadkach skrzyżowań
kanałów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń
zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej
przed zasypaniem wykopu.
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczających.
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i
uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.
5.4.2.1

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z kanałami sanitarnymi należy
zabezpieczyć rurami połówkowymi D =110 mm z PCV. Długo ć osłony ~ 2,00 m (końcówki wystające
ok. 0,50 m poza krawędzie wykopu).
 Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe
dwudzielne o rednicy D = 110 koloru niebieskiego).
Warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymiŚ
 skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi należy
wykonać zgodnie z wymogami PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w
zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1Ś1998.
Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowani i budowa,
 przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po uprzednim
odłączeniu kabli spod napięcia przez RE,
 przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników z uprawnieniami
branżowymi w zakresie występujących rodzajów kabli i napięć,
 prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) należy prowadzić ręcznie.
Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na
mapie należy w trybie pilnym zgłosić w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.4.2.2

Skrzyżowania z przewodami gazowymi
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronna z
polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o długo ci przekraczającej 15m instalowane na gazociągach redniego
ci nienia powinny być wentylowane.
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.07

Strona 11

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
Rury ochronne należy wyposażyć w sączki węchowe wykonane z rury Dy 50 PE 80
doprowadzoną do skrzynki ulicznej do zasuw.
Przestrzeń na końcach pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową należy wypełnić
pianką poliuretanową na głęboko ć co najmniej 15 cm.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby Zakładu Gazowniczego o terminie
rozpoczęcia prac i dokładnie ustalić przebieg gazociągów.
Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej należy wykonać zgodnie z normami,
przepisami i zarządzeniami obowiązującymi przy wykonywaniu tego rodzaju robót.
6.

KONTROLA JAKO CI

6.1.

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

6.2.

Wymagania szczególne

6.2.1.

Materiały
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów
z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.
6.2.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwo cią okre loną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.
Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610Ś1997 oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.
Badania, te powinny obejmować w szczególno ciŚ
 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
 sprawdzenie szeroko ci wykopu,
 sprawdzenie głęboko ci wykopu,
 sprawdzenie odwodnienia wykopu,
 sprawdzenie szalowania wykopu,
 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,
 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek,
 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek
 sprawdzenie ułożenia przewodu,
 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu,
 badanie szczelno ci przewodów grawitacyjnych - próbę szczelno ci należy wykonać z
użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610Ś2002)ś zaleca się wykonanie wstępnej próby
szczelno ci przed wykonaniem obsypki. Spo ród wymienionych w tej normie wymagań, na
szczególna uwagę zasługująŚ
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia,
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej
powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu
studzienki niższejś podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w
czasieŚ
• 30 min. na odcinku o długo ci do 50 m,
• 60 min. na odcinku o długo ci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.
Wyniki prób szczelno ci powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy i Inspektora.
Po wykonaniu próby szczelno ci kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków
przewodu za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora nie zezwalają na
pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelno ci, przewody,
po uzyskaniu zgody Inspektora można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer
uznać za równoważny próbie szczelno ci.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót okre la ilo ć wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.
Ilo ć robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
ST i ujętych w książce obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo ć do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie
z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.
8.2.

Zasady szczegółoweŚ

W procesie realizacji budowy kanału strony są zobowiązane do dokonania odbioru technicznego.
Odbiór techniczny czę ciowy obejmuje poszczególne odcinki robót (kanału) oraz roboty
podlegające zakryciu w czasie budowy odcinka kanału.
W związku z tym, ich zakres obejmujeŚ
- sprawdzenie zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególno ci
zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowo ci montażu odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidłowo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy
przej ciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidłowo ci wykonania studzienek i innych elementów,
- przeprowadzenie próby szczelno ci na eksfiltrację lub infiltrację,
- dokonanie kamerowania kanału.
Po zakończeniu odbiorów czę ciowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, który
polega naŚ
- sprawdzeniu protokołów odbioru czę ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególno ci sprawdzenia protokołów
z prób szczelno ci,
- sprawdzenie aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i
uzupełnienia,
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych
elementów.
Odbiory czę ciowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inspektora i użytkownika) oraz potwierdzone wła ciwymi protokołami. Jeżeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocze nie termin ich usunięcia
lub odmówić dokonania odbioru.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt. 9.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST.
Płatno ć należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań laboratoryjnych.
9.2.

robót.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in. kosztyŚ
 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich
materiałów w tym materiałów pomocniczych,
 prac przygotowawczych,
 wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.Ś
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
 dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych,
 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów
obejmujących m.in.Ś
 wykonanie podsypki dla rurociągów
 kontrola podłoża
 dostawę i montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST i
Dokumentacji Projektowej,
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów,
 oznaczenie trasy przewodów ta mą lokalizacyjno - ostrzegawczą z wtopionym drutem
miedzianym,
 wykonania wszelkich prac związanych wykonaniem przewiertów rurami kamionkowymi
przewiertowymi, w tym m.in.Ś
 koszty opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wykonawczych przewiertów,
 wykonanie komór przewiertowych,
 koszty prac wła ciwych i pomocniczych związanych z wykonaniem przewiertów,
 wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób (kamerowanie) zgodnie z niniejszą
specyfikacją i wymaganiami Inspektora
 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PVC,
 uporządkowanie terenu
 odtworzenie znaków granicznych
 wszelkie inne niezbędne prace w celu wykonania robót
Płatno ć robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie tych

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. NormyŚ
PN-EN 1610Ś2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1Ś1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu.
PN-EN 295-7Ś2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
przeznaczonych do przeciskania.
PN-B-10736Ś1999
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-04452Ś2002
Geotechnika Badania polowe
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PN–86/B-02480

Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów

10.2. InneŚ
[1.]
[2.]
[3.]
[4.]

[5.]

[6.]

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r.,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055
2001.12.12,
Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MGiE opracowanej
zgodnie z zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973 r., znak
PRJ30/32/73 oraz Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980 r., znak ZGB-18-3/80,
Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego (Zarządzenie nr 28
Dyrektora Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.1991 r., znak TB-3-34/71 wraz
z Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 17.01.1980 r., znak ZGB-18-3/80,
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP
w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
z dnia 09.09.1993 r.).
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1
1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odwodnieniem wykopów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111240-2 Roboty ziemne, odwodnienie terenu. Dział robót: 45,
grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót ziemnych i obejmują odwodnienie wykopów.
1.4

Okre lenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
– 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2
2.1

MATERIAŁY
Grunty

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne
zawarte są w dokumentacji geotechnicznej.
2.2

Pompy

Do odwodnienia wykopu należy stosować pompy zatapialne zawierające: wysokiej jakości
uszczelnienia komory olejowej, nierdzewny stalowy wał, wysokiej odporności wirnik z solidną obudową,
całkowicie uszczelniony i wodoodporny przewód z kablami zasilania i sterowania, zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Wydajność pompy powinna wynosić ok. 25-30 m3/h, przy wysokości podnoszenia do
10 m.
2.3

Igłofiltry
Igłofiltry to punkty ujęcia wody, zagłębione w gruncie na głębokość 4 – 6 m i zakończone filtrem.

3
3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2

Sprz t stosowany do wykonania odwodnienia
Do wykonania odwodnienia wykopów może być stosowany sprzęt:
 koparki jednonaczyniowe gąsienicowe – wykonanie żąpia,
 narzędzia ręczne służące do kopania oczyszczania żąpia lub studni chłonnych,
 pompy zatapialne elektryczne,
 motopompy o wydajności 44-60 m3/h,
 węże ssawne i tłoczne do motopomp,
 igłofiltry wraz z kolektorami i pompami,
 węże do przesyłu wody,
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 agregat prądotwórczy 3,5 kW.
Sprzęt używany do odwodnienia wykopów powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na stan wód płynących i środowiska, zarówno w miejscu używania pomp, jak też
w czasie ich transportu. Dobór pomp oraz wielkość żąpia zagęszczającego zależy od wielkości napływu
wód przesiąkowych do odwadnianego wykopu.
4

TRANSPORT

4.1

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2

Transport pomp

Do transportu pomp mogą być stosowane następujące środki transportu:
 samochody skrzyniowe,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do ilości przewożonego sprzętu
odwadniającego wykopy. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać
wymagania podane w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5

WYKONANIE ROBÓT

5.1

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

5.2



Zasady odwodnienia wykopów
pompowanie wody bezpo rednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe) – polega na
wybudowaniu systemu rowków odwadniających. Nie należy prowadzić ich wzdłuż lub pod
projektowanymi ścianami, aby nie zmniejszyć nośności podłoża. Odpompowanie wody ze
studzienek zbiorczych odbywa się za pomocą instalacji, w której skład wchodzą następujące
elementy: przewód tłoczny, pompa, przewód ssawny, kosz ssawny,
obniżenie poziomu wody za pomoc studni depresyjnych lub igłofiltronów (odwodnienie
wgł bne) – stosowane jest gdy bezpośrednie pompowanie jest niemożliwe; w sąsiedztwie
wykopów wykonuje się studnie depresyjne w otworach wiertniczych o średnicy 20 do 50 cm,
wprowadza się w nie rury filtracyjne zakończone koszem ssawnym, a przestrzeń wokół rury
wypełnia się obsybką filtracyjną. Podczas pompowania woda napływa przez filtr do studni,
dążąc do wyrównania poziomów. Gdy pobór wody przez pompę odwadniającą wyrówna się z
napływem wody, w studni tworzy się lej depresyjny, co prowadzi do odwodnienia. Igłofiltry nad
powierzchnią gruntu łączone są z kolektorem, a ten z kolei z pompą,
drenaż – drenowanie polega na doprowadzeniu wody za pomocą sieci rurek drenarskich, do
rowków, którymi spływa poza obszar odwadniany. Drenowanie czołowe przecina i ujmuje wodę
przesączającą się do wykopu, gdy ruch wody ma wyraźny kierunek. Stosowane jest gdy
nieprzepuszczalna warstwa gruntu zalega płytko i rów drenarski może odprowadzać cała wodę.
Drenaż opaskowy polega na otoczeniu chronionego wykopu drenami przecinającymi dopływ
wody gruntowej z zewnątrz.





6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2

Kontrola wykonania odwodnienia

.Kontrola odbywa się na bieżąco w czasie rzeczywistym. W zależności czemu służy owodnienie
wykopu to taka jest kontrola parametrów odwodnienia: poziom wody w wykopie, szybkość odwadniania
z konsekwencją wymywania gruntu z pod budowli lub uruchomienia zsuwu gruntu do wykopu.
Każdorazowo należy przeprowadzić analizę konsekwencji odwadniania wykopu i gruntów przyległych w
funkcji czasu.
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OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla odwodnienia wykopów jest 1 godzina pompowania.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9

PODSTAWA PŁATNO CI
Cena 1 godziny pompowania przy odwadnianiu wykopu obejmuje:
 przygotowanie stanowiska pomp,
 wykonanie pompowania próbnego,
 odwodnienie wykopu,
 likwidacja stanowiska pompowania.

10
1.

PRZEPISY ZWI ZANE
Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i
technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).
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1
1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z oprowadzeniem wód budowlanych poza terenu wykonywania robót.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111240-2 Roboty ziemne, odwodnienie terenu. Dział robótŚ 45,
grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują
przeprowadzenie wód budowlanych nad lub obok wykonywanych robót budowlanych.
1.4

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
– 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2
2.1

MATERIAŁY
Grunty

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została okre lona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne
zawarte są w dokumentacji geotechnicznej.
Grodze należy wykonać z gruntów wydobytych z wykopów lub z gruntów dowiezionych spoza budowy –
słabo przepuszczalne. Okre lenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane,
okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów.
2.2

Geowłóknina

Do wzmocnienia podłoża z gruntów organicznych pod grodze, oraz umocnień skarpy odwodnej w
czę ci stale znajdującej się pod wodą można użyć geowłókninę o następujących parametrachŚ
wytrzymało ć na rozciąganie 13,5 kN/m moduł odkształcenia 135kN/m.
2.3

Rynna do przeprowadzenia wody ponad obszarem robót

Rynny służące do przeprowadzenia wody ponad obszarem prowadzonych robót budowlanych
mogą być wykonane z rur stalowych, z tworzywa sztucznego, z połówek tych rur, lub z konstrukcji
drewnianej wyłożonej geomembraną, folią lub papą asfaltową. Rynny układane są na podporach
stalowych lub drewnianych. Przepustowo ć rynny powinna wynosić minimum tyle co przepływ wielki z
wielolecia o prawdopodobieństwie przewyższenia 100 %.
2.4

Kanał obiegowy

W sytuacji kiedy Inwestor posiada możliwo ć dysponowania terenem na tyle dużym, że można wykonać
zastępcze koryto cieku poza jego naturalnym przebiegiem, to wody budowlane można przeprowadzić
poza obszarem wykonywanych robót nowo wykopanym kanałem. Przekrój kanału powinien być tak
dobrany aby przeprowadzić bezpiecznie przepływ wielki z wielolecia o prawdopodobieństwie
przewyższenia 50 %. Kanał należy zabezpieczyć przed rozmyciem ubezpieczając jego skarpy i dno
narzutem kamiennym lub budowlami biotechnicznymi.
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3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2

Sprz t stosowany do wykonania robót ziemnych

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzętŚ
 koparki jednonaczyniowe gąsienicowe,
 spycharki gąsienicowe,
 ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez
zarządzającego realizacją umowy,
 walce statyczne,
 rury stalowe lub z tworzyw sztucznych,
 bale, kantówki, deski do budowy konstrukcji podtrzymujących rynny i rurociągi oprowadzające
wodę budowlaną.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na wła ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce
statyczne, ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubo ci
zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali do wiadczalnie przed
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego
zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.
4
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2

Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące rodki transportuŚ
 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze,
lub inne rodki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wydajno ć rodków transportu powinna być dostosowana do wydajno ci sprzętu stosowanego do
wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportu powinny spełniać
wymagania podane w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5
5.1

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

5.2

Zasady wykonywania robót

5.2.1

Wykonanie wykopów
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o
tym fakcie Inwestora, który podejmie decyzję odno nie kontynuowania robót. Wykopy powinny być
wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót
przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Woda z odwodnienia będzie
odprowadzana przez koryto naturalne lub sztucznie wytworzone (rury, koryta stalowe, z tworzywa
sztucznego lub drewniane). Wierzchnia warstwa gruntu będzie wydobywana spycharką. Głębsze warstwy
gruntu będą wydobywane koparkami. Grunt po wydobyciu będzie przemieszczany na hałdy w celu
przesuszenia. Roboty ziemne przy wykopie pod kanał odprowadzający wodę z miejsca robót należy
prowadzić od dołu (od wylotu do placu budowy), tak aby możliwe było grawitacyjne odprowadzenie wód
filtracyjnych.
Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować się
do zaleceń podanych w opracowaniu pt. “Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli
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wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót”. (biuletyn Informacyjny “Melioracje rolne”
nr 1/73).
5.2.2
Zasypanie wykopów i wymiana gruntu
Zasypanie wykopów i wymiana gruntu pod budowlami powinno obejmowaćŚ
 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt. 2, z miejsca wskazane przez
zarządzającego realizacją umowy,
 rozplantowanie gruntu warstwami grubo ci dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego,
 zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi
względnie wibratorami powierzchniowymi,
Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
5.2.3
Wykonanie nasypów grodz
Przed przystąpieniem do budowy nasypu, doły powstałe po wykarczowanych krzakach, należy
wypełnić zagęszczonym gruntem, tym samym, który zostanie użyty do budowy nasypów. W osi nasypu
zostanie wykonany rów o głęboko ci 1,0m i szeroko ci 0,5m, który zostanie wypełniony zagęszczonym
gruntem. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć geowłókninę. Na odcinkach gdzie trasa grodz
przechodzi przez dobrze przepuszczalne grunty mineralne, przed wykonaniem nasypu, należy wykonać
przesłonę wodoszczelną np. palisada drewniana. Roboty związane z przygotowaniem trasy powinny być
tak zorganizowane, aby przed rozpoczęciem budowy ograniczyć do niezbędnego minimum ruch sprzętu
budowlanego po trasie nasypu. Grunt w korpus nasypu należy wbudowywać warstwami o miąższo ci
0,3¸ 0,5m. Zagęszczać warstwy należy walcami gładkimi, okołkowanymi lub na pneumatykach, a także
spycharkami. Nie dopuszcza się stosowania walców wibracyjnych. Orientacyjna liczba przejazdów
maszyn zagęszczających wynosi od 6 do 12. Zaleca się pierwsze wbudowywane warstwy traktować jako
próbne i na nich ustalić miąższo ć zagęszczanej warstwy oraz liczbę przejazdów maszyn
zagęszczających. Dla uzyskania odpowiedniego zagęszczenia skarp zaleca się wykonywanie korpusu
nasypu o przekroju szerszym od projektowanego o około 0,5 m z każdej strony. Nasyp należy formować
co kilka warstw, do wymiarów zgodnych z projektem, a nadwyżki materiału wbudować w kolejną
warstwę. Nasyp powinien być wykonany z uwzględnieniem przewyższenia niwelety, rekompensującego
przewidywane osiadanie.
Korpus nasypu zostanie zabezpieczony 0,3 m warstwą piasku. Skarpa odwodna, na czę ci
znajdującej się stale pod wodą, zostanie dodatkowo umocniona geowłókniną ułożoną na korpusie nasypu
i przykryta obsypką. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu organicznego nie może odbywać się podczas
dużych opadów atmosferycznych oraz w okresie mrozów. Nasyp powinien zostać podzielony na odcinki
o takiej długo ci, aby możliwe było całkowite ich wykonanie w danym sezonie (nasyp, obsypka,
ubezpieczenie skarp i korony).
5.2.4
Wykonanie rynny do przeprowadzenia wód budowlanych
Rynny służące do przeprowadzenia wody ponad obszarem prowadzonych robót budowlanych
mogą być wykonane z rur stalowych, z tworzywa sztucznego, z połówek tych rur, lub z konstrukcji
drewnianej wyłożonej geomembraną, folią lub papą asfaltową. Rynny układane są na podporach
stalowych lub drewnianych..
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2

Kontrola wykonania prac

6.2.1
Wykonanie wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić naŚ
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich wła ciwo ci,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładno ć wykonania wykopów.
Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli
podlegająŚ
a) rzędne dna i terenu,
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b) usytuowanie osi i długo ci wykopów w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenia skarp.
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu – 10 cm, w rzędnych dna 5
cm. Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów
liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryt ciekówŚ
 10cm – wymiary przekroju poprzecznego,
 5cm – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna.
Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładno cią ± 2 cm.
6.2.2
Zasypanie wykopów
Sprawdzenie jako ci wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inwestora.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 zbadanie przydatno ci gruntu do zasypki,
 zbadanie zagęszczenia gruntu.
Liczba testów dla zasypki budowli powinna wynosić 3 testy na 500 m3, lecz nie rzadziej niż 1 test na
30 m długo ci ciany konstrukcji oraz 50 m długo ci wykopu dla przewodów. Zagęszczenie gruntu dla
zasypania wykopów i wymiany powinno spełniać wymagania PN-B-12095 dla IV klasy budowli.
6.2.3
Wykonanie nasypów grobli
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w pkt. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
 badania zagęszczenia nasypu,
 pomiary kształtu nasypu.
Kontrolę zagęszczenia powinno prowadzić się na bieżąco na podstawie badań próbek pobieranych w
ilo ciachŚ min 1 próbka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niż 5 próbek z zagęszczonej warstwy.
Próbki o strukturze nienaruszonej (NNS) powinny być zlokalizowane w różnych miejscach przekroju
nasypu należy je pobierać cylinderkami o pojemno ci nie mniejszej niż 150 cm3. Dla pobranych próbek
okre la sięŚ
 makroskopowo rodzaj torfu i stopień rozkładu,
 gęsto ć objęto ciową suchej masy,
 wytrzymało ć na cinanie laboratoryjną sondą obrotową.
Na każde 10 000m3 wbudowanego gruntu lub nie rzadziej niż co 300 mb nasypu, a także w każdym
przypadku gdy następuje istotna zmiana wbudowywanego gruntu, należy wykonać próbę Proctora wg
normalnej metody dla okre lenia wytrzymało ciowej wilgotno ci optymalnej i odpowiadającej jej
wytrzymało ci na cinanie. Zagęszczenie nasypu w kontrolowanej warstwie można ocenić jako
dostateczne i przystąpić do sypania warstwy następnej je li co najmniej dla 90% pobranych próbek
spełniony jest warunekŚ
tf > ts
tf – wytrzymało ć na cinanie w nasypie,
ts – wytrzymało ć na cinanie po zagęszczeniu w cylindrze Proctora, odpowiadająca wytrzymało ciowej
wilgotno ci optymalnej.
Wymiary nasypów należy kontrolować w zakresieŚ
 rzędne korony,
 usytuowanie i długo ć osi,
 wymiary przekroju poprzecznego (końcowe oraz okresowo w trakcie sypania),
 nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchyleniaŚ
 rzędne korony z uwzględnieniem nadwyżki na osiadanie 0 do +10 cm,
 szeroko ć korony 0 do +20 cm,
 szeroko ć podstawy 0 do +50 cm,
 grubo ć obsypki mineralnej od 0 do 5cm,
 nachylenie skarp 10% w stosunku do projektu.
W okresie budowy i eksploatacji należy prowadzić obserwację osiadania nasypu i jego podłoża. W
tym celu konieczne jest przed rozpoczęciem budowy zainstalowanie reperów.
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Repery robocze należy rozmie cić na trasie nasypu w linii przebiegającej wzdłuż krawędzi korony, w
odległo ciach do 500 m lub w miejscach szczególnie narażonych na osiadanie. Repery robocze zakłada
się na styku nasypu z podłożem. W odległo ci minimum 30 m od podstawy nasypu należy zainstalować
2-3 repery odniesienia. Niwelację reperów roboczych i reperów odniesienia należy dowiązać do reperu
stałego zainstalowanego na podłożu mineralnym. W okresie budowy częstotliwo ć niwelacji nie powinna
być mniejsza niż co ok. 2 tygodnie, natomiast po zakończeniu budowy, w zależno ci od potrzeb 1 – 2
razy do roku.
6.2.4
Wykonanie rynny do przeprowadzenia wód budowlanych
Sprawdzenie jako ci wykonania rynien polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w pkt. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 trwało ć konstrukcji (sztywno ć, wytrzymało ć na naprężenia statyczne i dynamiczne wody oraz
wynikająca z ciężaru konstrukcji i wody się w niej znajdującej),
 szczelno ć,
 odpowiednią długo ć (bezpieczne przeprowadzenie wody poza obszar prac).
7
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1m3 (metr sze cienny) wykonania robót w wykopach,
zasypania i wymiany gruntu, oraz nasypu grobli ustalana przez pomiary geodezyjne. Jednostką
obmiarową dla robót wzmacniających podłoże i skarpy jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni ułożenia
geowłókniny. Jednostką obmiarową dla wykonania rynny jest 1 m (metr).
8
8.1

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

9

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 wykonanie badań laboratoryjnych, okre lonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot
ziemnych),
 odwodnienie wykopu,
 wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,
 profilowanie dna wykopu,
 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielko ci podanej w ST lub innych
wskazanych przez zarządzającego realizacją umowy,
 rekultywację terenu po zakończeniu robót.
Cena 1 m3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmujeŚ
 zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
 roz cielenie gruntu,
 zagęszczenie,
 wykonanie badań zagęszczenia.
Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmujeŚ
 przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie,
 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty,

cięcie wypukło ci,
 odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu.
Cena 1 m3 nasypu składa się zŚ ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu i
obejmujeŚ
 wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,
 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST,
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odwodnienie terenu w czasie trwania robót,
przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych, dotyczących wła ciwo ci
wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
Cena 1m2 ułożenia geowłókniny obejmujeŚ
 przygotowanie podłoża,
 układanie geowłókniny,
 wykonanie połączeń.
Cena 1m2 wyrównania skarp i korony grobliŚ
 podsypanie cieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem
skarpiarskim lub łatą,

cinanie wypukło ci oraz zasypanie wgłębień między cieżkami na skarpach nasypów z ubiciem
powierzchni plantowanej skarpy.
Cena 1m ułożenia rynny obejmujeŚ
 wykonanie konstrukcji wsporczej,
 wykonanie rynny,
 ułożenie rynny na konstrukcji wsporczej,
 uszczelnienie rynny,
 udrożnienie wlotu i wylotu z rynny,
 likwidacja rynny i konstrukcji wsporczej.
10
1.
2.
3.
4.
5.

PRZEPISY ZWI ZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne.
PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne - Warunki techniczne
wykonania i odbioru, MO ZNiL 1993.
Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i
technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowów i cieków.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45232.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
umocnieniem skarp, rowów i cieków przezŚ
 humusowanie, obsianie, darniowanieś
 brukowanieś
 zastosowanie elementów prefabrykowanych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub ta ma wierzchniej warstwy gleby, przero niętej i związanej korzeniami
ro linno ci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do
niej przyrosła.
1.4.4. Humus - ziemia ro linna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i
zaokrąglonych krawędziach.
1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku.
1.4.8. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów









Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków objętymi niniejszą ST sąŚ
darnina,
nasiona traw,
brukowiec,
mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina
Darninę nale y wycinać z obszarów poło onych najbli ej miejsca wbudowania. Cięcie nale y
przeprowadzać przy u yciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub ta my wyciętej darniny, w zale no ci
od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szeroko ć od 25 do 50 cm i grubo ć od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, je eli nie jest od razu wbudowana, nale y układać warstwami w stosy, stroną porostu
do siebie, na wysoko ć nie większą ni 1 m. Uło one stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw nale y dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9].
2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.6. Mech
Mech u ywany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie
zanieczyszczone trawą, li ćmi i ziemią.
Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko ć stosu nie powinna
przekraczać 1 m.
2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, erdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. żrubo ć szpilek powinna wynosić od 1,5 do
2,5 cm, a długo ć od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
2.8. Kruszywo
wir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3].
2.9. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.10. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i cieków nale y stosować zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].
2.11. Elementy prefabrykowane
Wytrzymało ć, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Krawę niki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14051 [4].
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się mo liwo cią
korzystania z następującego sprzętuŚ
 równiarek,
 walców gładkich i ebrowanych,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 wibratorów samobie nych,
 płyt ubijających.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport darniny
Darninę mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed obsypaniem się ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mo na przewozić
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

dowolnymi

rodkami

transportu

w

warunkach

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających go
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale mo na przewozić dowolnymi
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

rodkami transportu w warunkach

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement nale y przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8. Transport elementów prefabrykowanych
źlementy prefabrykowane mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej
0,75 Rż.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawęd skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25
cm.
żrubo ć pokrycia ziemią ro linną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zale no ci od gruntu
występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mo na
wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głęboko ci od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do
1,0 m. Uło oną warstwę humusu nale y lekko zagę cić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą nale y wykonywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystąpieniem do obsiewania nale y wykonać humusowanie.
Du e powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi ro linnej
obsiewa się bez ich uprzedniego humusowania, w ni ej podany sposóbŚ
 powierzchnię skarpy i rowu bezpo rednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa
pociętą słomą w ilo ci ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym, w ilo ci ok. 400 g/m2ś
 powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.
W okresie suszy nale y systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4. Darniowanie
Darniowanie nale y wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczno ci we
wrze niu i pa dzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nale y polewać wodą w godzinach
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mo na stosować inne zabiegi chroniące darń przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inwestora.
5.4.1. Darniowanie ko uchowe
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być
oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głęboko ć od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nale y układać tak, aby ci le przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary
nale y wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Uło oną darninę nale y uklepać
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ci le do podło a.
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, płaty darniny nale y przybić szpilkami, w ilo ci nie mniejszej ni 16 szt./m3 i nie mniej ni 2
szt. na płat.
5.4.2. Darniowanie w kratę
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powy ej 3,5
m). Darniowanie w kratę nale y wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o,
krzy ującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową. Uło one w kratę płaty darniny nale y uklepać ubijakiem i przybić
do podło a szpilkami.
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023 [9].
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5.5. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wy szym od 1Ś1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.
5.5.1. Przygotowanie podło a
Podło e pod brukowiec nale y przygotować zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.5.2. Podkład
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo ci od 10 do 15 cm. Podkład z
grubszego kruszywa nale y układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się
wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po uło eniu podkładu nale y go lekko uklepać, ale nie
ubijać.
Przy umocnieniu rowów i cieków na warstwie podkładu z kruszywa mo na uło yć warstwę
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1Ś4 i grubo ci od 3 do 5 cm.
5.5.3. Krawę niki betonowe
Krawę niki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. Krawę niki układa się „pod
sznur” tak, aby ich górne krawędzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawę niki
układa się bezpo rednio na wyrównanym podło u lub na podkładzie z kruszywa.
5.5.4. Palisada
Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych,
ustępujących pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawę ników.
Pale nale y wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szeroko ć szczelin
między palami nie powinna przekraczać 1 cm.
5.5.5. Układanie brukowca
Brukowiec nale y układać na przygotowanym podkładzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec układa się
„pod sznur” naciągnięty na palikach na wysoko ć od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Układanie brukowca nale y rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawę ników. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, nale y w pierwszej kolejno ci, po linii
obwodu umocnienia, uło yć brukowce największe. Brukowiec nale y układać tak, aby szczeliny między
sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany
w podkład.
Po uło eniu brukowca szczeliny nale y wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia
wymaganego poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nale y dokładanie wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia
wymaganego poziomu.
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozło onej na podkładzie
z kruszywa, szczeliny nale y wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1Ś2. W okresie
wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku nale y osłonić matami lub warstwą piasku
i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.6. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów sąŚ
 płyty ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPźD-01.03 [13],
 płyty ciekowe betonowe - typ trójkątny wg KPźD-01.05 [13],
 prefabrykaty cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPźD-01.25 [13].
Podło e, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do
wska nika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podło u nale y uło yć podsypkę cementowo-piaskową o
stosunku 1Ś4 i zagę cić do wska nika Is ≥ 1,0. źlementy prefabrykowane nale y układać z zachowaniem
spadku podłu nego i rzędnych cieku zgodnie z dokumentacją projektową.
Spoiny pomiędzy płytami nale y wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1Ś2 i
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z dokumentacją
projektową, oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.
6.3. Kontrola jako ci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyró niają się barwą charakteryzującą jej
nieprzydatno ć oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.
Na powierzchni ok. 1 m2 nale y sprawdzić szczelno ć przylegania poszczególnych płatów
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jako ci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. cisło ć uło enia uwa a się za dostateczną, je li przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie więcej ni 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.5. Kontrola jako ci umocnień elementami prefabrykowanymi






Kontrola polega na sprawdzeniuŚ
wska nika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,
odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,
równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony łatą 2 m - 1 cm,
dokładno ci wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głęboko ć.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie,
 m (metr) uło onego cieku z elementów prefabrykowanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie
obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 pielęgnacja spoin,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m uło onego cieku z elementów prefabrykowanych obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 ew. wykonanie koryta,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 uło enie prefabrykatów,
 pielęgnacja spoin,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-11104
PN-B-11111

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-B-11113
PN-B-14051
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
BN-88/6731-08
BN-65/9226-01

Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Krawę niki i obrze a betonowe
Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawa cementowa
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiał siewny. Nasiona ro lin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Kołki faszynowe

10.2. Inne materiały
12.
13.

Stanisław Datka, Stanisław LenczewskiŚ Drogowe roboty ziemne.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPźD), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych
lub żelbetowych.
1.4.3. cianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca
nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objętych niniejszą ST, sąŚ
 prefabrykaty rurowe,
 kruszywo do betonu,
 cement,
 woda,
 mieszanka pod ławę fundamentową,
 drewno na deskowanie,
 materiały izolacyjne,
 zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głęboko ć nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny
spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

cianek czołowych

2.9. Materiały izolacyjne






Do wykonania izolacji przepustów i cianek czołowych można stosowaćŚ
emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za
zgodą Inwestora.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania
PN-B-14501 [6].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
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koparek,
betoniarek,
dozowników wagowych do cementu,
sprzętu do zagęszczaniaŚ ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w ST - 06.04.01 „Przepusty
pod koroną drogi”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia,
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie
wykonywany przepust,
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej.
5.3. Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty cianek czołowych i ławę fundamentową
powinien być dostosowany do wielko ci przepustu, głęboko ci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju
gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przepustu.
5.4. Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być
wykonanaŚ
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST - 06.03.01
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
 dla wymiarów w planie
 5 cm,
 dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm.
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych
Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur
należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym
przez Inwestora.
5.6. cianki czołowe
Deskowanie cianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B06251 [3].
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza
niż B-30.
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Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy
zagruntować przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inwestora.
5.7. Zasypka przepustów
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocze nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotno ć zasypki w czasie
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zależno ci od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z ST 06.05.01 „Umocnienie skarp, rowów i cieków”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci wykonywanych robót
pkt 6.

Kontrolę jako ci robót należy wykonać zgodnie z ST - 06.04.01 „Przepusty pod koroną drogi”

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej





Cena wykonania 1 m przepustu obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentowych,
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wykonanie deskowania i rozebranie,
montaż konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentu i cianki czołowej,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zagęszczenie,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.

PN-B-02356

2.
3.
4.

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

5.
6.
7.

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

14.
15.

PN-88/6731-08
BN-79/6751-01

16.
17.
18.

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementów budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w rodowisku
agresywnych wód gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały do izolacji przeciwwilgotno ciowej. Papa asfaltowa na
ta mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno ciowych
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ułożenia rur
osłonowych dla przeprowadzenia przewodów na obiektach inżynierskich projektowanych w związku z
budową dróg, mostów i przepustów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45231110-9 Kładzenie rurociągów. Dział robót: 45, grupa
robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45231.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy instalacji urządzeń obcych
w obiektach hydrotechnicznych i drogowych na trasie robót związanych z budową, modernizacją,
przebudową i remontem, regulacją koryta cieków, rowów, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy i
remontu przepustów, mostów i dróg dla systemu cieków i kanałów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2.

Rury osłonowe

Na obiektach należy stosować rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEH), gładkościenne ze
złączką kielichową, wyposażone w linki dla wciągania przewodu. Rury, dla przeprowadzenia kabli
zasilających muszą być wyposażone w giętkie końcówki umożliwiające wprowadzenie ich do
montowanego urządzenia.
Rury powinny być wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy, np. przy transporcie, składowaniu itp., a
także podczas układania pod ziemią. Powinny być odporne na powszechnie występujące czynniki
chemiczne. Powinny być odporne na korozję, nie przewodzić prądu elektrycznego i nie poddawać się
agresywności chemicznej gruntu. Powinny mieć żywotność co najmniej 50 lat.
Zastosowany w rurach polietylen nie może być agresywny dla środowiska (w razie np. pożaru
nie może wytwarzać żadnych trujących substancji lub gazów).
Dla zastosowanych rur Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.3.

Elementy stalowe

Do montowania urządzeń na obiektach stosować kotwy Ø 24 mm z nagwintowanymi
końcówkami. Nagwintowane końcówki powinny być ocynkowane ogniowo.
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Rury osłonowe dla kabli zasilających będą podwieszone za pomocą elementów stalowych
wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Elementy stalowe należy wykonać ze stali St3S wg
PN-88/H-84020 i ocynkować ogniowo.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 3.
Sprzęt używany do zamocowania rur osłonowych musi być na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inżyniera. Przewidywane ręczne układanie rur.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport, rozładunek i
składowanie rur osłonowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Rury
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć
przed przesuwaniem lub spadaniem.
Rury nie mogą stykać się z ostrymi przedmiotami. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy
rzucać. Szczególną ostrożność zachować w temperaturze 0°C i niższej.
Rury należy przechowywać w temperaturze -15° do +40°C w miejscach zabezpieczonych przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.
Rury należy składać w położeniu poziomym.
Pierwsza warstwa rur powinna leżeć na równym podkładzie i stykać się z nim na całej długości.
Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.
Elementy stalowe należy przewozić w taki sposób, aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2.

Układanie rur osłonowych

Rury należy ułożyć w konstrukcji chodnika w położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową.
Po ułożeniu rur należy je zabezpieczyć przed możliwością zmiany położenia w czasie betonowania.
Miejsca połączenia kolejnych odcinków rur należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza masy
betonowej w sposób podany przez producenta.
Kotwy dla montażu urządzeń należy spawać do zbrojenia zabudowy chodnikowej.
Elementy wsporcze dla podwieszenia rur osłonowych w obiektach powinny być instalowane
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.

Kontrola robót
Sprawdzeniu podlegają:
 rury PEH na podstawie atestu Producenta i Aprobaty Technicznej,
 zgodność ułożenia rur z Dokumentacją Projektową,
 szczelność połączeń rur,
 drożność rur,
 zgodność rozmieszczenia kotwi z Dokumentacją Projektową,
 zgodność rozmieszczenia wsporczych elementów stalowych z Dokumentacją Projektową.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są:
 1 m (metr) rury osłonowej układanej w zabudowie chodnikowej,
 1 m (metr) rury osłonowej podwieszanej do ustroju niosącego obiektu,
 1 szt (sztuka) kotwi Ø 24 dla zamocowania urządzenia.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ułożenia rury osłonowej w zabudowie chodnikowej obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

zabetonowanie rur w chodniku zgodnie z trasą wg Dokumentacji Projektowej,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.
Cena jednostkowa podwieszenia rury osłonowej do ustroju niosącego obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

ochronę antykorozyjną elementów stalowych,

montaż elementów wsporczych wg Dokumentacji Projektowej,

montaż rur osłonowych,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.
Cena jednostkowa zamontowania kotwy do zamocowania latarni obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

ochronę antykorozyjną kotew,

montaż kotew wg Dokumentacji Projektowej,

przyspawanie kotew do zbrojenia płyty,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
2. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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10.2. Inne
1 .Instrukcja producenta rur z PEH
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. Dział robót 45,
grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej ta my stalowej typu A i B na
słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach mostowych.
1.4.
1.4.1.

Okre lenia podstawowe
Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące okre lenia podstawoweŚ
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.2.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej ta my stalowej (zał. 11.1).

1.4.3.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1
i 11.2).

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 osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.6.

Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
po rednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej
250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).

1.4.7.

Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
po rednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm
do 180 mm (zał. 11.2 b).

1.4.8.

Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do
słupków (zał. 11.2 a).

1.4.9.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej,
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie
kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

1.4.10. Odróżnia się dwa typy profilowanej ta my stalowejŚ typ A i typ B, różniące się kształtem
przetłoczeń (zał. 11.4).
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1.4.11. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szeroko ci od 100 do 140 mm, umieszczony
pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych
wła ciwo ci kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica
bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu,
lecz unoszona ku górze.
1.4.12. 1.4.11.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 okre lonej odległo ci od słupka, zwykle około 0,3 do
0,4 m, co zapewnia dużą podatno ć prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do ć
łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.
1.4.13. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizjiŚ

 typ I bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,
 typ II bariera o ograniczonej podatno ci (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,
 typ III bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.14. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „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 okre lone są poprzez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należąŚ
 prowadnica,
 słupki,
 pas profilowy,
 wysięgniki,
 przekładki, wsporniki, ruby, podkładki, wiatła odblaskowe,
 łączniki uko ne,
 obejmy słupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1.

Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej ta my stalowej powinien być okre lony w dokumentacji
projektowej, przy czymŚ
 typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
 typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne
z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
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2.3.2.

Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznymŚ
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko ć rodnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do
140 mm. Wymiary najczę ciej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie
lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubo ć kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne według
PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własno ci kształtowników, według PN-H-84020 [11]
Stal

Granica plastyczno ci,
minimum dla słupków, MPa

Wytrzymało ć na rozciąganie
dla słupków, MPa

St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Je li dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielko ci statycznych i odchyłek
wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki uko ne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki,
przekładki (zał. 11.9), ruby, wiatła 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 może być dokonana luzem lub w wiązkach.
ruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależno ci od wielko ci
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 trwało ć powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w rodowisku o zwiększonej korozyjno ci. W przypadku braku wystarczających
danych minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m.
2.4.

Materiały do wykonania elementów betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub okre lone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Inwestora. Deskowanie
może być wykonane z drewna, z czę ciowym użyciem materiałów drewnopochodnych lub metalowych,
względnie z gotowych elementów o możliwo ci wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych
układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNB-06251 [3].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normomŚ
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 drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3],
PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],
 ruby, wkręty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503
[24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
 formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
 sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okre lonymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi
przez Inwestora.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inwestora.
2.4.1.2. Beton i jego składniki
Wła ciwo ci betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15, nasiąkliwo ć
powinna być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelno ci - co najmniej W 2, a stopień mrozoodporno ci
- co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i
powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna być odmiany „1” i
spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewidują to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inwestora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki
powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, je li przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Pręty
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w
za wiadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Wła ciwo ci mechaniczne stali używanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi włóknami
(drucikami) stalowymi, włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiał taki
powinien posiadać aprobatę techniczną.
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych
(fundamentów, kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać warto ci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.5.

Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można
składować w pojemnikach handlowych producenta.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby
drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. Podłoże składowiska musi być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
składowania.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.

Sprz t do wykonania barier

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,
 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
 wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
 koparek kołowych,
 urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,
 betoniarki przewoźnej,
 wibratorów do betonu,
 przewoźnego zbiornika na wodę,
 ładowarki, itp.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport elementów barier stalowych

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt rodka transportu. Elementy dłuższe (np.
profilowaną ta mę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3.

Transport materiałów do wykonania elementów betonowych

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi rodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego rodka
transportu. Rozmieszczenie elementów na rodku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy
układać na podkładach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym rodkiem transportu, luzem lub w wiązkach, w
warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.
5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wła ciwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań InwestoraŚ
 wytyczyć trasę bariery,
 ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),
 okre lić wysoko ć prowadnicy bariery (zał. 11.3),
 okre lić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
 ustalić ew. miejsca przerw, przej ć i przejazdów w barierze, itp.
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5.3.

Osadzenie słupków

5.3.1.

Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki
powinny mieć wymiaryŚ
 przy wykonywaniu otworów wiertnicą - rednica otworu powinna być większa o około 20 cm od
największego wymiaru poprzecznego słupka, a głęboko ć otworu od 1,25 do 1,35 m w zależno ci od
typu bariery,
 przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą
wynosić 30 x 30 cm, a głęboko ć otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu
gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniaćŚ
 zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległo ci słupków, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonów,
 wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubo ci 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 niż
0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno
uwzględniaćŚ
 ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań zgodnego z zaleceniem producenta barier,
 wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [2].
Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na
słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora na wniosek Wykonawcy ustali bezpo rednie
wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji InwestoraŚ
 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 pogrążających słupki w gruncie
poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległo ci między słupkami, wynikająca z wymiarów
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm.
Dopuszczalna różnica wysoko ci słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do
mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm.
5.4.

Montaż bariery

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inwestora.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielko cią otworów w
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.
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Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki ta my profilowej, nakładając
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby
końce odcinków ta my przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o
krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki ta my są łączone ze sobą zwykle przy użyciu rub noskowych
specjalnych, zwykle po sze ć na każde połączenie.
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ci le
według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm,
wsporników itp.) oraz wła ciwych rub i podkładek.
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją
projektową i wytycznymi producenta barierŚ
 odcinków początkowych i końcowych bariery, o wła ciwej długo ci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16
m), z zastosowaniem łączników uko nych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego
odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach
przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w
dokumentacji projektowej,
 odcinków barier osłonowych o wła ciwej długo ci odcinka barieryŚ a) przyległego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) uko nego początkowego, d) uko nego końcowego, e)
wzmocnionego,
 odcinków przej ciowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wła ciwej długo ci odcinka uko nego w planie, jak również połączenia z
barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,
 przerw, przej ć i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych
urządzeń, przej cia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z
drogami, przej cia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący,
 dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg
zał. 11.5).
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskoweŚ
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe
- po lewej stronie jezdni.
Odległo ci pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami
WSDBO [32].
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi
producenta barier.
5.5.

Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową lub ST oraz powinny odpowiadać wymaganiomŚ
 PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymało ci, nasiąkliwo ci i odporno ci na działanie mrozu,
 PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu,
 punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywno ć i
niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin
rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo ci wody, zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Warto ć stosunku wodno-cementowego
W/C nie powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej.
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubo ci do 40 cm bezpo rednio z
pojemnika, rurociągu pompy lub za po rednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić
pielęgnację wilgotno ciową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać
wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InwestorowiŚ
 atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według
wymagania punktu 2.2,
 za wiadczenia o jako ci (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez
wła ciwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do
wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwo ci można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Częstotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producenta
Rodzaj
Ocena wyników
Lp.
Liczba badań
Opis badań
badania
badań
1 Sprawdzenie 5 do 10 badań z
Powierzchnię zbadać
Wyniki powinny być
powierzchni wybranych losowo nie uzbrojonym okiem. zgodne z wymaganiaelementów w każ- Do ew. sprawdzenia
mi punktu 2 i katalodej dostarczanej
głęboko ci wad użyć
giem (informacją)
partii wyrobów
dostępnych narzędzi
producenta barier
liczącej do 1000
(np. liniałów z
elementów
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)
2 Sprawdzenie
Przeprowadzić uniwerwymiarów
salnymi przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysoko ć
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier,
c) prawidłowo ć wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawno ć wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawno ć ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
f) prawidłowo ć montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawno ć wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawno ć umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległo ciach
ustalonych w WSDBO [32].
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpo rednie
wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),
 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą
wła ciwych rub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew.
barier osłonowych, odcinków przej ciowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przej ć i
przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp.,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.





10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-03264

2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.

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

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

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

17.

PN-H-93460-07

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki równoległo cienne IPE walcowane na gorąco
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze
stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

zwykłej jako ci o Rm do 490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Kształtownik na poręcz drogową, typ B
PN-H-93461-18
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Ceowniki półzamknięte prostokątne
PN-H-93461-28
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
PN-M-82010
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101
ruby ze łbem sze ciokątnym
PN-M-82121
ruby ze łbem kwadratowym
PN-M-82503
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-M-82505
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-87/5028-12
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-69/7122-11
Płyty pil niowe z drewna
BN-73/9081-02
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
PN-H-93461-15

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.06.03

Strona 12

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

11. ZAŁ CZNIKI
PRZYKŁADOWE ROZWI ZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU BARIER
OCHRONNYCH STALOWYCH

Zał cznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32]

Typ

Oznaczenie bariery
z prowadnicą
A
B

Odległo ć
słupków

Rodzaj bariery

Zalecane
zastosowanie

wysięgnikowa

na autostradach
i drogach
ekspresowych

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

SP-06

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich gdy zachodzi
konieczno ć
wzmocnienia bariery

SP-05

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych

SP-14

SP-04

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych
gdy zachodzi
konieczno ć
wzmocnienia bariery

SP-17

SP-07

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

wysięgnikowa
dwustronna

na autostradach
i drogach
ekspresowych

SP-20

SP-10

2,0 m
1,33 m
1,0 m

przekładkowa
dwustronna

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

SP-21
# 2,5 mm

SP-22
# 2,5 mm

4,0 m
wyjątkow
o
2,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
o V < 60 km/h
i małym zagrożeniu
wypadkowym

SP-11

SP-19

SP-16

SP-15

SP-01

2,0 m
1,33 m
1,0 m

SP-09

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m
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Zał cznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej ta my stalowej stosowane
na odcinkach dróg, według [32]
a) bezprzekładkowa

b) przekładkowa

c) wysięgnikowa

Zał cznik 11.3. Zasady okre lania wysoko ci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w
płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od
płaszczyzny krawędzi jezdni
a)

b)

c)

Zał cznik 11.4. Profilowana ta ma stalowa typu A i B, wg L. MikołajkówŚ Drogowe bariery ochronne,
WKiŁ, 1983

Omówienie różnic ta m stalowych typu A i B
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Profil ta my typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń ta my, profil B ma spłaszczone
krawędzie przetłoczeń.
Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne różnice w ich zachowaniu podczas
kolizji - chociaż niektóre źródła stwierdzają, że profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.
Różnice technologiczneŚ Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukształtowanie
jednego z końców ta my, tak aby końce odcinków ta my przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie
nie są konieczne w profilu A, który wykazuje większą sprężysto ć w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubo ci ta my 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu
B około 11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba rub łączących odcinki ta my niż przy profilu A.
Zał cznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające użytkowników pojazdów jedno ladowych na
łukach drogi, wg [32]
1 - dodatkowa prowadnica bariery

2 - osłony słupków bariery

Zał cznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboczami)

Zał cznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg (wyciąg z WSDBO
[32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier
Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych,
które uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod do wiadczalnych, okre lonych
w punkcie 1.4 WSDBO.
Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależno ci od możliwo ci
poprzecznego odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I).
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Pozostałe typy barier stosuje się w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie
odkształcenie bariery.
2. Wysoko ć barier ochronnych stalowych
Wysoko ć stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji
znajduje się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m
(zgodnie z zasadami podanymi w załączniku 11.3).
3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier
W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych pojazdów
jedno ladowych, odbywający się z dużą prędko cią - zaleca się zastosowanie dodatkowych urządzeń,
zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się pojazdu przed bezpo rednim uderzeniem w
słupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, niżej umieszczonej prowadnicy
bariery lub elastycznych osłon słupków bariery itp., zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o
małych promieniach łuków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach dróg ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5).
4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi
Lokalizacja barier wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie
kryteriów okre lonych w WSDBO pkt 2.2.
5. Podatno ć barier
Je li producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barierŚ
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier
pozostałych ze słupkami I, IPE, [ i  100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m,
b) o ograniczonej podatno ci (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140
mm z rozstawem co 1,33 m i 1,0 m,
c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi słupkami.
6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych
W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4). Dopuszczone jest
stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji,
zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.
Należy stosować profilowaną ta mę stalową o czynnej długo ci 4,0 m (długo ci przed montażem
4,3 m). Odcinki ta my o czynnej długo ci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m należy stosować tylko wyjątkowo, np.
gdy całkowita długo ć odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne długo ci należy
przyjmować dla pasa profilowego.
W barierach bezprzekładkowych pas profilowy można stosować, gdy za barierą występuje ruch
pieszy.
Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, należy stosować tylko w
przypadkach, gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego
zabezpieczenia (słupy wysokiego napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza przypadkami wyjątkowymi barier tych nie należy stosować na nasypach dróg.
Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje konieczno ć
szczególnego wzmocnienia bariery.
7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odległo ci prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6)Ś
a) od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
- 0,5 m,
b) od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) od krawężnika o wysoko ci co najmniej 0,14 m
- 0,5 m
(warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia
Lokalizację oraz długo ć i sposób konstruowania odcinków przej ciowych, początkowych i
końcowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń okre lonych w WSDBO.
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Zał cznik 11.8. Wymiary najczę ciej stosowanych słupków stalowych w barierach ochronnych
stalowych (wg katalogów producentów barier)
Lp.

Przekrój
poprzeczny
wg normy

Wymiary przekroju poprzecznego,
mm
wysoko ć szeroko ć
grubo ć

Przekrój

cm2

Dopuszczalna odchyłka,
mm
wys.
szer.
grub.
2
2
2

 1,5
 1,5
 1,5

 0,5
 0,5
 0,5

1

Dwuteowy
PN-H-93407 [14]

100
120
140

50
58
66

4,5
5,1
5,7

10,6
14,2
18,3

2

Dwuteowy, równoległo cienny, IPE
PN-H-93419 [15]

100
120
140

55
64
73

4,1
4,4
4,7

10,3
13,2
16,4

3

Ceowy
(walcowany)
PN-H-93403 [13]

100

50

6,0

13,5

120
140

55
60

7,0
7,0

17,0
20,4

4

Ceowy (gięty na
zimno) PN-H93460-03 [16]

100
120
140

50, 60
50,60,80
50,60,80

od 4 do 6
od 4 do 6
od 4 do 6

od7,33 do 11,67
od8,13 do 15,27
od9,73 do 16,47

5

Ceownik półzamknięty prostokątny
PN-H-93461-18
[19]
Zetownik
PN-H-93460-07
[17]

2
2
2

 2,5
 2,5
 2,5

120

40

3,0

6,33

 1,5

1

-

100
120

60, 80
60, 80

od 4 do 6
od 4 do 6

od8,13 do 14,07
od8,93 do 15,27

 2,5
 2,5

3
3

-

100

55

4,0

9,0

+2, -1

+2, -1

6

7

Sigma(brak normy)

2
2
+3,-2
2

2
2

2
2
+3,-2

 0,5
 0,5
0,75

2
2

+0,4
-1,0
jw.
jw.

2

-

 0,18

Zał cznik 11.9. Najczę ciej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogów
producentów barier)
Przekrój poprzeczny Wysoko ć, mm Szeroko ć (stopki), mm
Norma
Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostokątny

100
120
120
100

50
55
64
60

PN-H-93403 [13]
PN-H-93403 [13]
PN-H-93419 [15]
BN-73/0658-01 [26]
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których nale ąŚ
 ogrodzenia ochronne sztywne, jakŚ siatki wygradzające na linkach lub w ramach z
kątowników, barierki rurowe, barierki z kształtowników w ramach, płotki szczeblinowe, płotki
panelowe z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego,
 bariery łańcuchowe podwójne,
 zapory z kwietników betonowych lub elbetowych.
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona ycia i zdrowia
uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasa erów pojazdów poprzez
uniemo liwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do
tego nieprzeznaczonych.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w szczególno ciŚ
 między jezdnią i chodnikiem poło onym bezpo rednio przy jezdni, gdy prędko ć projektowa
na drodze wynosi Vp > 80 km/h,
 na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
 w miejscach o niedostatecznej widoczno ci, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
 w rejonie wyj ć ze szkół i terenów zabaw dzieci,
 w sąsiedztwie bezkolizyjnych przej ć dla pieszych,
 na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o przeciwnych
kierunkach jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg ekspresowych) .
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego
wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników
wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.

1.4.2.

Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego
wykonane z rur i łańcuchów stalowych.

1.4.3.

Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic kwiatowych o
ró nych kształtach lub elementów betonowych lub elbetowych w formie słupów o kształtach
przewa nie cylindrycznych o niewielkich wysoko ciach i znacznych rednicach połączonych ze
sobą ró nego rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo ró nych asortymentach.

1.4.4.

Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie zło onej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
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1.4.5.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ró nym sposobie jego splotu (płóciennym,
sko nym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana
(harfowa, pętlowa, półpętlowa) o ró nych wielko ciach oczek.

1.4.6.

Siatka pleciona limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral
wykonanych z drutu okrągłego.

1.4.7.

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę
stalową.

1.4.8.

Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich,
rednich i długich zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9.

Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę drucianą.

1.4.10. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych
niniejszą ST, sąŚ
 siatki metalowe,
 liny stalowe,
 słupki metalowe i elementy połączeniowe,
 pręty stalowe,
 łańcuchy techniczne ogniwowe,
 szkło płaskie zbrojone,
 beton i jego składniki,
 prefabrykaty betonowe ( elbetowe) do zapór z kwietników,
 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3.

Siatki metalowe

2.3.1.

Siatka pleciona limakowa

Siatka pleciona limakowa powinna odpowiadać wymaganiom okre lonym przez BN-83/5032-02
[45], podanym w tablicach 1 i 2.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna rednica drutu i masa siatki plecionej limakowej wg BN83/5032-02 [45]
Wielko ć
Nominalny wymiar oczka
Nominalna
Orientacyjna
siatki
rednica drutu
masa 1 m2 siatki
wymiar boku
dopuszczalne
kg
mm
oczka, mm
odchyłki boku
oczka, mm
2,0
1,9
30
30
2,2
2,4
 2,1
2,3
2,6
2,2
1,8
40
40
2,4
2,1
 2,8
2,5
2,2
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2,6
2,4
2,0
1,2
2,5
1,8
2,7
2,2
2,8
2,3
50
50
 2,8
2,9
2,5
3,0
2,7
3,1
2,8
3,2
2,9
2,5
1,4
2,8
1,7
60
60
3,0
2,1
 3,4
3,5
4,9
4,0
5,0
3,0
1,8
70
70
3,5
2,4
 3,4
4,0
3,0
o
Odchyłki prostopadło ci kształtu boków oczka nie powinny przekraczać  10
Tablica 2. Szeroko ć siatki plecionej limakowej dostarczanej przez producenta wg BN-83/5032-02 [45]
Wielko ć
Szeroko ć siatki, mm
siatki
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysoko ć siatki)
30
1500
1750
od 40 do 70
1500
1750
2000
2250
2500
Uwagi do tablicy 2Ś
1. Szeroko ć siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów.
2. Dopuszczalne odchyłki szeroko ci siatki nie powinny przekraczać  0,6 długo ci boku
oczka.
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie siatek o
innych szeroko ciach.
Długo ć dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić od 10 do 25
m. Odchyłki długo ci nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielko ci 30 oraz  0,2 m dla siatek
wielko ci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez
połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w
odległo ci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.
Siatki w rolkach nale y przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. Dopuszcza
się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.
Wytrzymało ć drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się
wytrzymało ć od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inwestora).
Najmniejsza rednica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki rednic drutów powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyłki rednic drutów w siatce plecionej limakowej wg PN-M-80026 [33]
Nominalna rednica drutu, mm

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, mm

od 2,0 do 3,0
od 3,1 do 4,0

+ 0,08 - 0,03
+ 0,10 - 0,04

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wy szą dokładno cią ocynkowania,
okre loną zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [33], na ądanie Zamawiającego, ma
obowiązek wystawić za wiadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym
sprawdzenia grubo ci powłoki cynkowej wg PN-M-80026 [33].
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Tablica 4. żrubo ć powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej limakowej wg PN-M80026 [33]
rednica drutu, mm
Minimalna ilo ć cynku, g/m2
od 2,00 do 2,5
70
od 2,51 do 3,6
80
od 3,61 do 4,0
90
2.3.2.

Siatki metalowe innych typów
Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka
jednolita z ciętej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z ró nymi kształtami oczek, siatka w
ramach stalowych i inne, powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym w punkcie 2.3 niniejszej ST, z
wyłączeniem zaleceń dotyczących bezpo rednio cech siatki plecionej limakowej.
Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań okre lonych w punkcie 2.3.1
Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Inwestora.
2.4.

Liny stalowe

Liny stalowe usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym
przez PN-M-80201 [34] i PN-M-80202 [35].
Druty w splocie liny powinny do siebie ci le przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzy ować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów lu nych. Końce drutów powinny
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i cie nienia. Odległo ć między
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza ni
500-krotna rednica splotki.
Wymiary i własno ci wytrzymało ciowe lin powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym w
tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary i własno ci wytrzymało ciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35] i PN-M-80201
[34]
Nominalna Odchyłka
rednica Przybli ona
Nominalna obliczeniowa siła
rednica
nominalnej
drutu
masa 1 m
zrywająca linę w niutonach (N) dla
liny
rednicy
liny
nominalnej wytrzymało ci drutu na
rozciąganie w MPa
mm
%
mm
kg
1400
1600
1800
0,8
0,030
4920
5630
6330
2,5
+7
0,9
0,038
6230
7120
8010
2,8
-1
1,0
0,047
7680
8780
9880
3,2
1,2
0,068
11000
12600
14200
3,6
+6
1,3
0,080
13000
14800
16700
4,0
-1
1,5
0,104
17200
19600
22100
4,5
1,6
0,119
19600
22400
25200
5,0
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się
miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących warto ci dopuszczalnej odchyłki
dla rednicy drutuŚ
rednica
od 0,8 do 1,0 mm
odchyłka
 0,04 mm,
od 1,0 do 1,5 mm
 0,05 mm,
od 1,5 do 1,6 mm
 0,06 mm.
Ilo ć cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniejŚ
rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm
ilo ć cynku
80 g/m2
od 0,81 do 1,0 mm
100 g/m2
od 1,00 do 1,2 mm
120 g/m2
od 1,21 do 1,5 mm
150 g/m2
od 1,51 do 1,9 mm
180 g/m2
Do ka dej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [34], na ądanie Zamawiającego,
powinno być dołączone za wiadczenie wytwórcy z protokółem przeprowadzonych badań, w tym
sprawdzenia siły zrywającej linę i jako ci powłoki cynkowej.
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Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od
substancji działających korodująco.
Za zgodą Inwestora, zamiast liny stalowej, mo na stosować drut stalowy okrągły rednicy od 3
do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1
niniejszej specyfikacji.
2.5.

Słupki metalowe i elementy poł czeniowe

2.5.1.

Wymiary i najwa niejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń mo na wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur
kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtownikówŚ kątowników, ceowników (w tymŚ
czę ciowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub
wskazaniami Inwestora.
Wymiary i najwa niejsze charakterystyki słupków mo na przyjmować zgodnie z tablicami od 6
do 13.
Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Dopuszczalne odchyłki, %
rednica
żrubo ć cianki
Masa 1 m rury kg/m
rednicy
grubo ci
zewnętrzna
zewnętrznej
cianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

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

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

 1,25

 15

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

żrubo ć cianki mm

Masa 1 m rury kg/m

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

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

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

Dopuszczalne odchyłki, %
rednica
żrubo ć
zewnętrzna
cianki

 1,0

 15

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]
Wymiary
ramion mm
40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90

żrubo ć
ramienia mm
od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11

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

Dopuszczalne odchyłki mm
długo ci ramienia

grubo ci ramion

1

 0,4

 1,5

 0,5

_____________

____________
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100 x 100

od 8 do 12

2

od 12,20 do 17,80

 0,6

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

żrubo ć
ramienia mm

Masa 1 m kątownika
kg/m

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

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

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

Dopuszczalne odchyłki mm
długo ci
ramienia
1
 1,5ś  1,0

grubo ci ramion
+ 0,3ś - 0,5

 1,5
 1,5ś  1,0

+ 0,4ś - 0,7

 1,5

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

Wymiary - mm
Masa 1 m
wysoko ć szeroko ć grubo ć
ceownika
rodnika
stopki
rodnika
kg/m

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

 1,5

+0,3ś -0,5

[ 40
[ 45
[ 50
[ 65
[ 80

40
45
50
65
80

20
38
38
42
45

5
5
5
5,5
6

4,75
5,03
5,59
7,09
8,64

 1,5

[100
[120
[140

100
120
140

50
55
60

6
7
7

10,60
13,40
16,00

 2,0

+ 0,4
- 0,75
 2,0

+0,4ś -1,0

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Oznaczenie

T 40x40
T 50x50
T 60x60
T 80x80
T100x 100

Wymiary mm
wysoko ć szeroko ć grubo ć
rodnika
stopki
rodnika
40
50
60
80
100

40
50
60
80
100

5
6
7
9
11

Masa 1 m
teownika
kg/m
2,96
4,44
6,23
10,70
16,40

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

1

1

 0,5

 1,5

 1,5

 0,75

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]
Oznaczenie

I 80
I 100

Wymiary mm
wysoko ć szeroko ć grubo ć
rodnika
stopki
rodnika
80
100

42
50

3,9
4,5

Masa 1 m
dwuteow.
kg/m

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

5,94
8,34
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I 120
I 140
2.5.2.

120
140

58
66

5,1
5,75

11,10
14,30

2

 1,5

 0,5

Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej
zaakceptowanej przez Inwestora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Po ądane jest, aby rury były dostarczane oŚ
 długo ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniamiś z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poni ej 3 m z
naddatkiem 5 mm na ka de cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długo ci wielokrotnej, jak dla
długo ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18ż2A)Ś PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.5.3. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub
dłutowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubo ć kształtownika nie mo e zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłu nej kształtownika. Powierzchnia
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne według
PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i
wytwórcą.
Tablica 13. Podstawowe własno ci kształtowników wg PN-H-84020 [16]
Wytrzymało ć na rozciąganie,
MPa, dla wyrobów o grubo ci lub
rednicy
Stal
do
od 40 od 63 od 80 od 100 od 150
do
od 100
40 mm do 63 do 80 do 100 do 150 do 200
100mm
do 200
St3W
225
215
205
205
195
185
od 360
od 340
do 490
do 490
St4W
265
255
245
235
225
215
od 420
od 400
do 550
do 550
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, e kształtowniki o masie do
25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
2.5.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
żranica plastyczno ci, MPa, minimum
dla wyrobów o grubo ci lub rednicy

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania
między sobą barier i płotków jakŚ ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własno ci mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
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Dostawa mo e być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach
w zale no ci od wielko ci i masy wyrobów.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach u ytkowaniaŚ
a) umiarkowanych
- 8 µm,
b) cię kich
- 12 µm,
zgodnie z okre leniem agresywno ci korozyjnej rodowisk według PN-H-04651 [2].
2.5.5.

Wymagania dla drutu spawalniczego
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestor przewidują wykonanie spawanych połączeń
elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [31],
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez
Inwestora.
rednica drutu powinna wynosić połowę grubo ci elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze ni 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymało ć drutów na rozciąganie powinna wynosićŚ
rednica drutu - mm
wytrzymało ć na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powy ej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny
składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa
pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników
wywołujących korozję.
2.5.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona być z cynku o czysto ci nie mniejszej ni 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/107602 [44]. Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 14.
Tablica 14. Minimalna grubo ć powłoki metalizacyjnej cynkowej nara onej na działanie korozji
atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]
Minimalna grubo ć powłoki, µm,
Agresywno ć korozyjna
przy wymaganej trwało ci w latach
atmosfery wg PN-H-04651 [2]
10
20
Umiarkowana
Cię ka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnisto ci. Nie mo e ona
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podło a.
2.6.

Pr ty stalowe

Pręty stalowe mo na u ywać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników zgodnie z
dokumentacją, ST lub wskazaniami Inwestora.
Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki i prętów
stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93200-02 [20].
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm (wyciąg z
normy PN-H-93200-02 [20])
rednica, mm
Dopuszczalna odchyłka rednicy w mm
dla dokładno ci
walcówka
pręty
zwykłej
podwy szonej
wysokiej
8
8
 0,4
 0,3
 0,2
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9
10
11
12
13
14
15
2.7.

9
10
11
12
13
14
15

Łańcuchy techniczne ogniwowe

Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny odpowiadać
wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Ogniwa łańcuchów powinny mieć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i naderwań.
Dopuszcza się drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek
ustalonych dla prętów, z których wykonany jest łańcuch.
Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające za wiadczenia hutnicze z
prętów lub walcówki ze stali w gatunku St1ź, St1Z i 16żA. Dopuszcza się inne gatunki stali
zaakceptowane przez Inwestora.
Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie
antykorozyjne.
2.8.

Szkło płaskie zbrojone

Szkło zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiadać PN-B-13051 [7]. Szkło
płaskie zbrojone dzieli sięŚ
a) w zale no ci od rodzaju siatki u ytej do zbrojeniaŚ
Z - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych,
Ł - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych łamanych,
b) w zale no ci od wykonania powierzchniŚ
ż - gładkie,
W - wzorzyste,
c) w zale no ci od rodzaju masy szklanejŚ
B - bezbarwne,
K - barwne,
d) w zale no ci od jako ci masy szklanej oraz wykonaniaŚ gatunek I i II.
Szkło o wymiarach dokładnych (tzw. cisłych) wyra onych w milimetrach ustalonych w
zamówieniu mo e posiadać odchyłki zgodnie z tablicą 16. Szkło o wymiarach handlowych - szkło o
wymiarach wyra onych w pełnych centymetrach w zakresie szeroko ci i długo ci ustalonych w
zamówieniu z odchyłkami wg tablicy 16 mo e posiadać wady wykonania zgodne z tablicą 17.
Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyłki szkła płaskiego zbrojonego od wymiarów wg PN-B-13051
[10]
Wymiary, mm

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, mm

szeroko ć
min
max

długo ć
min
max

300

1200

1500

dokładnych

handlowych

3

 10

3000

Tablica 17. Wady wykonania szkła płaskiego zbrojonego
Lp.

Nazwa wady

1
2

Pęknięcia
Szczerby

3

Rozerwanie drutu

gatunek 1

Występowanie wady

gatunek 2

niedopuszczalne
dopuszczalne powstające przy łamaniu szkła, nie głębsze ni
grubo ć szkła
do 5 szt. na 1 m2 szkła w
2
1 sztuka na 1 m szkła
odległo ci nie mniejszej ni 200
mm jeden od drugiego
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4
5

Pęknięcia spojeń
drutów
Skrzywienie wątku
siatki

6

dopuszczalne,

nie więcej ni 1% spojeń w 1 m2 szkła

nie więcej ni 3 cm od
kierunku prostopadłego do
dłu szego boku płyty

nie więcej ni 6 cm od kierunku
prostopadłego do dłu szego boku
płyty

Odkształcenie
dopuszczalne do 2 mm
dopuszczalne do 4 mm
oczek siatki
7 Nierównomierno ć powierzchni
dopuszczalna, je li nie psuje
spowodowana
wyglądu zewnętrznego przy
nie okre la się
wytłaczaniem
siatki, wynikająca sprawdzaniu gołym okiem
z walcowania
8 Spienienie masy
dopuszczalne, nie przekraczające
dopuszczalne mało widoczne
szklanej od siatki
5% powierzchni płyty
9 Barwa wywołana
dopuszczalna ółtawa lub
dopuszczalna bez ograniczeń,
siatką
brunatna, nie mająca wpływu
je eli nie obni a
na estetykę
przepuszczalno ci wiatła
10 Zniekształcenie
dopuszczalne nieznaczne
nie okre la się
wzoru
11 Plamy i naloty nie
dające się zmyć
niedopuszczalne
wodą
Na bokach szkła w odległo ci do 300 mm od obrze a dopuszczalne są dodatkowe wady
wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielko ci nie
powodującej zmniejszenia warto ci u ytkowej szkła
Zagłębienie siatki w masie szklanej powinno być usytuowane w odległo ci nie mniejszej ni 1,5
mm od powierzchni szkła. Wzdłu jednej lub dwóch krawędzi płyty szkła dopuszcza się występowanie
odcinka szkła bez siatki, którego szeroko ć nie powinna przekraczać 20 mm.
Powierzchnia szkła winna być z jednej strony gładka, z drugiej wzorzysta. W przypadku
powierzchni gładkiej dopuszcza się jej lekką młotkowato ć.
Szkło powinno łatwo dzielić się wzdłu równomiernej rysy bez odprysków i pęknięć.
2.9.

Beton i jego składniki

Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i
demonta . Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo ć zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - je li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre lono inaczej, powinna być B
15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu sąŚ
cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”,
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań
laboratoryjnych mo na stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewidują to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inwestora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Pręty
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Wła ciwo ci mechaniczne stali u ywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
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2.10. Prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych u ywa się tylko gotowych elementów
odpowiadających ofercie producentów, zaakceptowanych przez Inwestora.
Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli, gmachów
u yteczno ci publicznej, dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie sto ków ciętych, walców
itp.) betonowych (lub elbetowych) mogą być połączone łańcuchami ogniwowymi wg normŚ PN-M84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z
dokumentacją projektową lub ST.
2.11. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, eliwa lub metali nie elaznych nale y u ywać materiały
zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleń ST, bąd wskazań Inwestora.
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp.
4

5

Rodzaj
podło a
Stal

Zastosowanie
elementy
lusarskokowalskie
pełne
i
a urowe (poręcze, kraty,
ogrodzenie, bramy itp.)

budowa latarni
ulicznych, słupki
ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
nie elaznych
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających
uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy
barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie
wzorce w porozumieniu z dostawcą.
3.
3.1.

eliwo i
metale
nie elazne

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

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien
wykazać się mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do
monta u elementów panelowych itp.
 rodków transportu materiałów,
 urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
 przewo nych zbiorników do wody,
 betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
 sprzętu spawalniczego itp.
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4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Siatkę metalową nale y przewozić w zasadzie krytymi rodkami transportu, zabezpieczającymi
ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przewo enie siatki odkrytymi
rodkami transportu jest dozwolone za zgodą Inwestora.
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych
lub w kręgach. Liny nale y przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własno ci lin.
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić mo na dowolnymi rodkami transportu.
W przypadku załadowania na rodek transportu więcej ni jednej partii rur nale y je zabezpieczyć przed
pomieszaniem.
Kształtowniki mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu luzem lub w wiązkach. W
przypadku ładowania na rodek transportu więcej ni jednej partii wyrobów nale y je zabezpieczyć
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostro no ć ze
względu na podatno ć powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą ta my stalowej lub
folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze nale y przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Łańcuchy techniczne ogniwowe dostarcza się luzem bez opakowania. Dopuszcza się dostawę
łańcuchów w paletach skrzynkowych. Łańcuchy nale y przewozić dowolnymi krytymi rodkami
transportu.
Szkło płaskie zbrojone powinno być przewo one w opakowaniach ustawionych w pozycji
pionowej na dłu szym boku, rodkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szkłem w czasie transportu nale y ustawiać czołami
równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie skrzyni i pojemników w kilku warstwach jest dopuszczalne
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza się inny rodzaj
transportu za zgodą Inwestora.
Prefabrykaty betonowe i elbetowe powinny być przewo one rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na rodkach transportowych
winno być symetryczne, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ciany rodka transportowego
więcej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.
Cement nale y przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za mieszankę
betonową wg PN-B-06251 [4].
5.
5.1.

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

5.2.

Zasady wykonania urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych

W zale no ci od wielko ci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora zakres robót
wykonywanych bezpo rednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót nale y wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń
liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń
Inwestora.
Do podstawowych czynno ci objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót nale ąŚ
 wykonanie dołów pod słupki,
 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
 ustawienie słupków,
 zamontowanie elementów w ramach z kształtowników,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
Strona 14

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 06.06.04

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
 przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych,
 ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp.
5.3.

Wykonanie dołów pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głęboko ć od 0,8 do 1,2 m.
5.4.

Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w
betonie uło onym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do
miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inwestora, słupki
betonowe mogą być obło one kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek nale y wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek nale y podeprzeć.
Żundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, mo na wykorzystywać
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a je li
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni sza od 10°C - po 14 dniach.
5.5.

Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej
wysoko ci. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, naro ne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15°
nale y zabezpieczyć przed wychylaniem się uko nymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłu
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45°.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych.
Słupki końcowe lub naro ne powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np.
przez przymocowanie do nich pręta stalowego).
5.6.

Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt

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

Rozpi cie siatki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nale y rozwiesić trzy linki (druty)
usztywniająceŚ u góry, na dole i w rodku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i
naro nych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na
około 10 cm i okręcone na bie ącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły
przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naro ne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko
między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3
do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inwestora. Nie nale y zbyt silnie napinać linek, aby
nie oddziaływały one ujemnie na słupki naro ne.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i naro nych za pomocą prętów
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. Siatkę napina się w
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. żórną krawęd siatki metalowej nale y łączyć z linką zaginając na niej poszczególne
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.
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5.8.

Wykonanie siatki w ramach

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to siatka powinna być umieszczona w
ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika
zaakceptowanego przez Inwestora.
Zaleca się wykonanie jednakowych odległo ci między słupkami, w celu zachowania mo liwie
jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy mo na wykonać przy naro nikach. żórne krawędzie ram powinny
być zawsze poziome.
Prze wity między ramą a słupkiem nie powinny być większe ni 8 do 10 cm.
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inwestora. W celu uniknięcia wydłu enia lub kurczenia
się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą rub i
płaskowników z otworami podłu nymi.
5.9.

Wykonanie urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych z ram wypełnionych różnymi
materiałami

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to ramy mogą być wykonane z
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika zaakceptowanego
przez Inwestora.
Wysoko ć i szeroko ć elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją
projektową lub ST.
Wypełnienie ram mo e być wykonane z płaskowników, prętów stalowych, szkła zbrojonego,
tworzyw sztucznych itp.
Pozostałe warunki monta u obowiązują jak w punkcie 5.8.
5.10. Wykonanie urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych w formie por czy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową lub ST.
W przypadku braku szczegółowych wskazań, za zgodą Inwestora mo na stosować poręcze
zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12
mm (pochwyt, słupki)ś typ 2A z pochwytem z ceownika 80ź, słupkami z dwuteownika 80 oraz
przeciągami z rur φ 32x3ś typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mmś typ 3A z
pochwytem z ceownika 80ź, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3 oraz typ 3B jak
wy ej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długo ć segmentówŚ dla poręczy ze szczeblinami
1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysoko ć poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać
wymaganiom [53].
Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Maksymalną długo ć poręczy nie dylatowanych okre la się na 50 m pod warunkiem zgody
Inwestora.
5.11. 5.11. Wykonanie spawanych zł cz elementów urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać
wymaganiom PN-M-69011 [12].
Wytrzymało ć zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów
spoin nie powinny przekraczać  0,5 mm dla grubo ci spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powy ej 6
mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy ni 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych ni podane w tablicy 19. Inwestor mo e
dopu cić wady większe ni podane w tablicy 19 je li uzna, e nie mają one zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady
Brak przetopu
Podtopienie lica

Dopuszczalny wymiar wady w mm
2,0
1,5
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Porowato ć
Krater
Wklę nięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Ró nica wysoko ci sąsiednich wgłębień
i wypukło ci lica

3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.12. Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych
Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. W
przypadku braku szczegółowych wskazań za zgodą Inwestora mo na wykonywać ogrodzenia
łańcuchowe z rur stalowych według PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z
łańcuchów ogniwowych według PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41].
Połączenie łańcuchów ze słupkami nale y wykonać za pomocą przyspawanych uszek z prętów
lub drutu, odgiętych koli cie w stronę słupka.
Je li dokumentacja projektowa lub ST nie okre lają inaczej, wysoko ć słupków wynosi 1,10 m,
a rozstaw 1,50 lub 2,00 m [50]. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m.
Je li linia barier łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w
chodniku, nale y zrezygnować z posadowienia słupków na fundamencie betonowym wykonywanym „na
mokro”, a starać się szukać innego rozwiązania (np. na płytach z blachy o grubo ciach od 5 do 10 mm i
zagłębionymi ok. 0,5 m poni ej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację
Inwestora.
5.13. Malowanie metalowych urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do wrze nia, wyłącznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°Cś nie nale y malować pędzlem lub wałkiem w
temperaturze poni ej +5°C, jak równie malować metodą natryskową w temperaturze poni ej +15oC
oraz podczas występującej mgły i rosy.
Nale y przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeńŚ
 z powierzchni stali nale y usunąć bardzo starannie pył, kurz, ple nie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę,
ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepno ć farby do
podło aś poprzez zmywanie, usuwanie przy u yciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiałów ciernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych rodków,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
 przed malowaniem nale y wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podło e pod farbę,
 do malowania mo na stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do u ytku zewnętrznego,
dobrej jako ci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jakoŚ
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
 farbę dłu ej przechowywaną nale y przygotować do malowania przez usunięcie „ko ucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie
l ejszych i cię szych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne
przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
 malowanie mo na przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
 z zasady malowanie nale y wykonać dwuwarstwowoŚ farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową,
przy czym ka dą następną warstwę mo na nało yć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre lają ST lub Inwestor
na wniosek Wykonawcy.
Nale y zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się
rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka.
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Zaleca się stosowanie farb mo liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z
niską zawarto cią m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora badania na zawarto ć szkodliwych
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do ska enia farbami wód powierzchniowych
i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, nale y
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów za wiadczenia o
jako ci (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez wła ciwe normy PN i BN) dostarczyć
za wiadczenia o jako ci (atesty) nale ąŚ
 siatki ogrodzeniowe,
 liny stalowe,
 rury i kształtowniki,
 łańcuchy stalowe ogniwowe,
 drut spawalniczy,
 pręty zbrojeniowe,
 szkło płaskie zbrojone,
 elementy betonowe i elbetowe.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca nale ą materiały do
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inwestor mo e zwolnić go z potrzeby wykonania badań
materiałów dla tych robót.
6.3.
6.3.1.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producentów
Ocena
Opis badań
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
wyników badań
1

2

Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10
badań z wybranych losowo
elementów w
ka dej dostarczonej partii
wyrobów liczącej do 1000
elementów

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głęboko ci wad
u yć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2.3.

W przypadkach budzących wątpliwo ci mo na zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach od 2.3 do
2.11.
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6.3.2.

7.

Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych nale y zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
c) prawidłowo ć wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawno ć wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawno ć ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
f) prawidłowo ć wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeńŚ
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z
ka dej strony) nale y dokładnie oczy cić z u la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy nale y przeprowadzić wizualnie z ewentualnym u yciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razyś do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych mo na zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało ci
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],
d) złącza o wadach większych ni dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek, barierek, płotków,
barier łańcuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na okre leniu rzeczywistej długo ci urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych.
Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli lub
innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych,
 dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
u ycia,
 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilno ć,
 doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub według zaleceń Inwestora,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnych łańcuchowych obejmujeŚ
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prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier łańcuchowych,
wykopanie dołków pod słupki,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli oraz
innych ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i zało enie łańcuchów,
doprowadzenie terenu wzdłu wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne uło enie
rozebranego chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo według zaleceń Inwestora,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena elementów zapór ochronnych z kwietników betonowych ( elbetowych) obejmujeŚ
wyznaczenie linii ustawienia kwietników zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami
Inwestora,
dostarczenie kwietników na miejsce ustawienia,
ustawienie kwietników za pomocą d wigu zgodnie z uprzednio wyznaczoną lokalizacją.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651
3.
4.
5.
6.

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

7. PN-B-13051
8. PN-B-19701
9.
10.
11.
12.

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220

13. PN-H-82200
14. PN-H-84018
15. PN-H-84019
16.
17.
18.
19.
20.

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

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

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

27. PN-H-97052
28. PN-H-97053
29. PN-M-06515
30. PN-M-69011

Konstrukcje elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej
rodowisk
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
Szkło płaskie zbrojone
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymało ci. żatunki
Stal węglowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia.
żatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. żatunki
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. żatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty
ogólnego zastosowania. Wymiary
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
eliwa do malowania
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
D wignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów no nych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
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31. PN-M-69420
32. PN-M-69775
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

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

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

wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo ć złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci
na podstawie oględzin zewnętrznych
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
ruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
ruby, wkręty i nakrętki stalowe. Wła ciwo ci mechaniczne rub i wkrętów
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach rednich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Stopnie
skorodowania
i
stopnie
przygotowania
niezabezpieczonych podło y stalowych oraz podło y stalowych po
całkowitym usunięciu wcze niej nało onych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione limakowe
Cement. Transport i przechowywanie.

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

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
bariero-poręczy na obiektach drogowych i mostowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. Dział robót:
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem stalowych bariero-poręczy sztywnych na obiektach:
1. Obiekt nr 1
Most w ciągu ulicy Harcerskiej
2. Obiekt nr 2
Ciąg pieszy wzdłuż ulicy Harcerskiej przy ogrodzeniu zbiornika
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Barieroporęcz - bariera ochronna z nadbudowaną poręczą.
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania sztywnych bariero-poręczy
Zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych” (KPEM), zastosowano
indywidualnie zaprojektowane bariery sztywne, składające się z elementów:
- słupki z profili IPE 160 wg PN-97/H-93419 ze stali St3S
- prowadnica ze standardowej taśmy profilowej typu B wg Katalogu Barier Ochronny
Warszawa-Kielce, 1993 wzmocniona zimnogiętym profilem ceowym [ 140x60x4 mm,
wykonana zgodnie z PN-87/H-93461.15
- podstawa i wzmocnienie słupka: płyta kotwiąca, żebra, kątowniki - ze stali gatunku St3S wg
PN-88/H-84020, kotwy: pręty 0 20 (St3S-b wg PN-89/H-84023/06) wzmocnione
kątownikiem L 40x40x5 mm wg PN-84/H-93401.
- przeciągi z rur 060.3/6.3, ze stali R 35 wg PN-89/H-84023-07
- wypełnienie szczeblinkowe (z płaskowników 60x10 i 40x10 mm), ze stali St3S wg PN88/H-84020
- Elementy połączeniowe i dylatacyjne wg Dokumentacji Projektowej
2.1.1.

Prowadnica
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać
normie PN-87/H-93461/15.
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:
- dla długości całkowitej ± 5 mm,
- dla długości czynnej ± 2 mm,
- dla szerokości ± 4 mm,
- dla głębokości tłoczeń ± 3 mm.
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki
antykorozyjnej.
2.2.

Ochrona antykorozyjna

Wszystkie stalowe elementy barieroporęczy (również łączniki) należy zabezpieczyć
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
Przeciągi rurowe, wypełnienie szczeblinkowe oraz słupki, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
należy dodatkowo pomalować zestawem malarskim przeznaczonym na powierzchnie ocynkowane.
2.3.

Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barieroporęczy mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy
układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe
należy składować w pojemnikach handlowych producenta.
Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów
materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń
magazynowych powinna wynosić +5÷25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg
określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonywania barieropor czy

Do montażu stalowych barieroporęczy należy zastosować sprzęt, którego użycie nie spowoduje
uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Transport barieropor czy

Transport konstrukcji barieroporęczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu.
Elementy konstrukcji barieroporęczy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu i powinny
być zabezpieczone przed wypadnięciem. Elementy śliskie przewozić należy w opakowaniach tj. na
paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się
przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i rozładunek elementów barier powinien odbywać się za pomocą dźwigów lub
ręcznie. W czasie rozładunku i załadunku elementy barieroporęczy powinny być zabezpieczone przed
wymieszaniem. W czasie transportu elementy barier powinny być chronione przed zniszczeniem powłoki
antykorozyjnej i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Barieroporęcz należy wykonać zgodnie „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych”.
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5.2.

Zakres wykonania robót

5.2.1.

Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać
następujące roboty przygotowawcze:
- wytyczyć trasę barieroporęczy,
- ustalić lokalizację słupków,
- określić wysokość prowadnicy bariery.
5.2.2.

Osadzanie słupków stalowej barieroporęczy
Montaż barieroporęczy rozpoczyna się od ustawienia kotew słupków równocześnie z montażem
zbrojenia chodnika. Kotwy te muszą być ustawiane w przewidzianych Dokumentacją Projektową
rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach z takim wyliczeniem, aby górna krawędź taśmy
profilowej położona była na wysokości zgodnej z „Wytycznymi Stosowania Drogowych Barier
Ochronnych”, Warszawa, maj 1994. Kotwy słupków należy montażowo zamontować tak, aby nie uległy
przemieszczeniu w czasie betonowania.
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:
- odchylenie od pionu ± 1 % ,
- odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm,
- odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm.

5.2.3.

Montaż stalowych elementów barieroporęczy
Sposób montażu barieroporęczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inwestorowi. Montaż barieroporęczy, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością
otworów w elementach prowadnicy, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii
prowadnic barieroporęczy w planie i profilu.
Przy montażu barieroporęczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub
cięć naruszających powłokę antykorozyjną poszczególnych elementów barieroporęczy.
Wszystkie ewentualne uszkodzenia musza być naprawione zgodnie z wymaganiami Inwestora.
5.2.4.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Wszystkie stalowe elementy barieroporęczy (również łączniki) należy zabezpieczyć
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposób aby zapewnić trwałość powłoki przez okres
co najmniej 25 lat. Warstwa powłoki cynkowej na elementach powinna wynosić co najmniej 85 urn, a na
łącznikach 50 μm.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie
z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed
przystąpieniem do spawania należy usunąć szczotką metalową powłokę cynku z obszaru spawania. Po
zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej
przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania o 30 μm więcej niż grubość
pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i
montażu, zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Przeciągi rurowe, wypełnienie szczeblinkowe oraz słupki w obiektach zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą dodatkowo malowane zestawem malarskim przeznaczonym na powierzchnie
ocynkowane. Należy stosować powłokę malarską o piętnastoletniej trwałości przy eksploatowaniu jej w
warunkach korozyjnych określanych jako wyższe od umiarkowanego (stopień U wg PN-71/H-04651) i
niższe od ciężkiego (stopień C wg PN- 71/H-04651) i dopuszczoną do stosowania na powierzchniach
narażonych na okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg oraz uszkodzenia mechaniczne w
wyjątkowo uciążliwym środowisku (W wg PN-71/H-04651). Całkowita grubość powłoki w stanie
suchym powinna wynosić co najmniej 160 μm. Należy stosować dwuskładnikowy system:
jako podkładową należy stosować farbę epoksydową, tworzącą w stanie suchym powłokę o
grubości 100 μm. Jako nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową, tworzącą w stanie suchym
powłokę o grubości 60 μm.
Powierzchnie ocynkowane należy przygotować do malowania, przez odtłuszczenie (wszelkie
zanieczyszczenia stałe, roztwory soli i zatłuszczenia należy usunąć np. wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem
detergentów). W wytwórni będzie nałożona warstwa podkładowa. Na placu budowy należy uzupełnić
natryskiem ubytki powłoki antykorozyjnej i nałożyć warstwę nawierzchniową. Warstwę nawierzchniową
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należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca
się stosowanie natrysku bezpowietrznego.
Należy ściśle przestrzegać warunków nakładania powłok antykorozyjnych określonych przez
producenta farb.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi atesty na
zastosowane materiały.
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zgodność wykonania barieroporęczy z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość prowadnicy nad chodnikiem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2.,
d) prawidłowość montażu elementów barieroporęczy, zgodnie z pkt 5.2.3.,
e) prawidłowość ochrony antykorozyjnej.
Ocena jakości powłoki antykorozyjnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki ochronnej za
pomocą grubościomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym 0÷50μm z
dokładnością wskazań ±10% zgodnie z BN-89/1076-02.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) barieroporęczy określonego rodzaju.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWY PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7.2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów,
- osadzenie kotew słupków stalowej barieroporęczy,
- montaż stalowych elementów barieroporęczy, w tym elementów prowadnicy i przeciągów
rurowych oraz elementów dylatacyjnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stalowej barieroporęczy,
- regulacja wysokości bariery,
- wykonanie badań wg pkt. 6,
- uporządkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki.
2. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
3. PN-87/H-93461/15 Kształtownik na poręcz drogową. Typ B.
4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk.
5. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
6. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
7. PN-97/H-93419 Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na
gorąco. Wymiary
8. PN-80/H-92200 Blachy stalowe grube walcowane na gorąco - wymiary
9. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
10. PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
11. PN-89/H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
12. PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości
o Rm do 490 MPa
13. PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.
14. PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
10.2. Inne dokumenty
1. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych", GDDP, maj 1994
2. L.Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne", WKiŁ, 1983
3. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień
1995 r. (PROFIL).
4. Katalog drogowych barier ochronnych. Kielce-Warszawa, styczeń 1993 r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowe w Kielcach.
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1. WST P
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji
stalowych – zasuw, klap zwrotnych, pomostów, itp..
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45223. 45223100-7 Montaż
konstrukcji stalowych. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45223.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych podlegających remontowi, modernizacji oraz
budowanych od nowa, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów
inżynieryjnych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno ci
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją projektową, i
poleceniami Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki okre lone wŚ
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
póz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050Ś1989 i PN-82/S-10052 dokumentacji projektowej.
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2.2.

Wymagania szczegółowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz normŚ PN-EN 10020Ś2003, PN-EN 100271Ś1994, PN-EN 10027-2Ś1994, PN-EN 10021Ś1997, PN-EN 10079Ś1996, PN-EN 10204+AkŚ1997, PN90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadtoŚ.
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtownikiŚ


dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-91/H-93407, PN-H93419Ś1997, PN-H-93452Ś1997 oraz PN-EN 10024Ś1998,
 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-71/H-93451 PN-H-93400Ś2003
oraz PN-EN 10279Ś2003,
 teowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-91/H-93406 oraz PN-EN
10055Ś1999,
 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10056-1Ś2000 oraz PN-EN
10056-2Ś1998, PN-EN 10056-2Ś1998/Ap1Ś2003,
 grodzice powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10248-1Ś1999, PN-EN 102482Ś1999,
 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1Ś2000 oraz PN-EN102102Ś2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać
następującym wymaganiomŚ
 mieć atesty hutnicze i za wiadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachyŚ

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-H-92203Ś1994,
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-H-92200Ś1994,
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-73/H-92127,
 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiomŚ
 mieć atesty hutnicze i za wiadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Wyroby zimnogi te - kształtownikiŚ


kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10219-1Ś2000
oraz PN-EN 10219-2Ś2000,
 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN73/H-93460.01. PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H93460.05 oraz PN-73/H-93460.06
 grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10249-1Ś2000, PN-EN
10249-2Ś2000 oraz PN-76/H-93461.03.
2.2.1.4. Inne materiałyŚ
 stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,
2.2.2. Ł czniki

ruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom normŚ PN-ISO 1891Ś1999, PN-ISO 8992Ś1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadtoŚ

ruby powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN ISO 4014Ś2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-83/M-82171,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.01.02

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.


podkładki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN ISO 887Ś2002, PNISO10673Ś2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
 nity powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PNEN 759Ś2000, a ponadtoŚ
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-91/M-69430,
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-EN 12070Ś2002,
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu
składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadej ciu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w
odległo ci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Szczególne wymagania dotycz ce sprz tu
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji
stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować
m.in.Ś
 spawarkami,
 palnikami gazowymi,
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru
poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Szczególne wymagania dotycz ce transportu
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na rodki transportu powinny odpowiadać wymogom
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp.
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
odkształceniem i zdeformowaniem.
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Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu" elementów konstrukcji stalowej
z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inwestora.
Projekt organizacji transportu powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji transportu,
 okre lenie gabarytów i masy transportowanych elementów,
 sposobu za i wyładunku elementów stalowych,
 rodzaj rodków transportowych,
 w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową,
należy podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami,
pozwoleniami i uzgodnieniami,
 sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową
lub torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na
własny koszt.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami
technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i
montażem elementów konstrukcji stalowej.
5.2. Zakres wykonywania robót w Warsztacie Wykonawcy (zwanego dalej Wytwórni )
5.2.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię „Projektu organizacji robót”
związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez
Inwestora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy
przez Inwestora.
Projekt organizacji robót powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt technologii spawania,
 harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin odpowiednimi normami i
niniejszą ST,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),
 okre lenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,
 okre lenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, ruby
itp.),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Projekt technologii spawania powinien zawieraćŚ
 metodę spawania,
 stosowany sprzęt,
 rodzaj stosowanych materiałów,
 kolejno ć wykonywania spoin,
 pozycję łączonych elementów podczas spawania,
 sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,
 rodzaje obróbki spoin,
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 metody kontroli i badań.
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń.
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomo ci i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inwestorowi.
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny być sprawdzone pod względemŚ
 gatunku stali,
 asortymentu,
 własno ci,
 wymiarów i prostoliniowo ci.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowo ci przekraczają
dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inwestora.
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inwestor przeprowadza odbiór
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów
styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013Ś2002.
5.2.3. Składanie konstrukcji
5.2.3.1. Spawanie
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inwestora Projektem technologii spawania.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia
państwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z
dokumentacją projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jako ciowej i odbiorowi zgodnie z
Projektem technologii spawania. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez
Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inwestorowi.
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970Ś1999) prowadzi jednostka wskazana
przez Inwestora osobi cie.
Badania ostateczne spoinŚ radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN
1435Ś2001 i PN-EN 1712Ś2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające wiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inwestora.
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inwestor może zarządzić kontrolę
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawno ci wykonywanych złączy spawanych.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów
konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji okre la Projekt technologii spawania w
zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.
5.2.3.2. Poł czenia na ruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na ruby powinny być odpowiednio
przygotowane, i takŚ
 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby ruba wchodziła w otwór po lekkim
uderzeniu młotkiem,
 gwint należy naciąć na takiej długo ci, aby zwoje nie wchodziły w otwór czę ci łączonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod
nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru,
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ruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy
dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych
elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji
Odbioru i odpowiedni wpis Inwestora do Dziennika Budowy.
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST dotyczącą zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, Projektu montażu
konstrukcji wraz z Projektem technologii spawania. Projekt podlega akceptacji przez Inwestora, a
rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
Projekt montażu konstrukcji powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejno ć scalania zgodnie z
dokumentacją projektową,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
 Projekt technologii spawania,
 Projekt wykonania połączeń na ruby sprężające,
 okre lenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 Projekt rusztowań montażowych,
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w
innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej,
 okre lenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomo ci i przestrzegania ustaleń
zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji
Inwestorowi.
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090Ś1996 i PN89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających
warunkom normy PN-82/S10052. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona naŚ
 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku
montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robót.
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Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci
elementów uprzednio zmontowanych.
5 3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub
skontrolowaćŚ
 położenie osi mostu,
 położenie osi dźwigarów,
 położenie osi łożysk,
 poziom ław podłożyskowych,
Po wykonanym montażu należy skontrolowaćŚ
 położenie osi mostu w planie,
 położenie osi dźwigarów,
 niweletę punktów charakterystycznych,
 wygięcia prętów ciskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia rodnika blachownicy,
 zgodno ć przekroju poprzecznego mostu z obowiązującymi skrajniami obiektu.
5.3.3. Wykonanie poł czeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z Projektem technologii spawania i w ilo ci
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inwestora.
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach
krótkich spoin w odległo ci 1015 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa
obowiązek prowadzenia Dziennika spawania.
W czasie spawania wilgotno ć względna powietrza nie może być większa niż 80%, a
temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania
i stanowiska spawaczy należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i
innych zanieczyszczeń na szeroko ci nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była
jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo ć
spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970Ś1999)
 dla złączy specjalnej jako ci - klasa wadliwo ci W1,
 dla złączy normalnej jako ci - klasa wadliwo ci W2.
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwo ci złącza R1, a spoiny normalnej jako ci
powinny odpowiadać wadliwo ci złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435Ś2001).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwo ci W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN
970Ś1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jako ci i odbiorowi zgodnie z PN89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych ST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych
przez Inwestora ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Inwestora. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentacje badań w
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inwestorowi podczas odbioru końcowego
konstrukcji.
5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, Projektu montażu
elementów konstrukcji stalowej wraz z Projektem technologii spawania. Projekt podlega akceptacji przez
Inwestora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do
Dziennika Budowy.
Projekt montażu elementów konstrukcji powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z
konstrukcji z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejno ci usuwania elementów
zgodnie z dokumentacją projektową,
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projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć
konstrukcji i kolejno ć scalania zgodnie z dokumentacją projektową,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
 Projekt technologii spawania,
 Projekt wykonania połączeń na ruby sprężające,
 Projekt wykonania połączeń na nity,
 okre lenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 Projekt rusztowań montażowych,
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu
elementów konstrukcji stalowej w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji
projektowej,
 okre lenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów
konstrukcji stalowej,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić
to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do
znajomo ci i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie
złożeniem odpowiedniej deklaracji Inwestorowi.
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M48090Ś1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być
sprawdzona naŚ
 siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci
elementów uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Wykonanie poł czeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z Projektem technologii spawania i w ilo ci
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inwestora.
Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej ST.
5.4.3. Wykonanie poł czeń na ruby
Warunki wykonania połączeń na ruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej ST.
5.4.4. Wykonanie poł czeń na nity
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny być
odpowiednio przygotowane, i takŚ
 o otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a krawędzie
oczyszczone z nierówno ci,
 po rozwierceniu otworów sko no ć osi nie powinna przekraczać 3% sumy grubo ci
łączonych elementów i maksimum 3 mm,
 przesunięcie osi otworu nie powinno być większe nit 1 mm dla 30% otworów i 0,5 mm dla
pozostałych otworów,
 owalno ć otworów nie powinna przekraczać 5% rednicy nominalnej otworu.
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Sprawdzenie jako ci nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu wymiarów
łbów (szablonem), pomiaru prawidłowo ci zakucia łbów i szczelno ci łączonych blach
(szczelinomierzem).
6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jako ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już
istniejących polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi
w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi
podział obiektu na czę ci podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe okre lenie zakresu, celu kontroli,
częstotliwo ci badań, sposobu i ilo ć pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji
już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już
istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST Czę ć GŚ „Wymagania
ogólne".
6.2. Zakres kontroli i badańŚ
6.2.1.

Materiały

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inwestora.
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzaniaŚ







kontrola stali,
sprawdzenie elementów stalowych,
sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
sprawdzenie połączeń,
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawno ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaż
konstrukcji.
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie




sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie czy elementy załadowane na rodki transportu odpowiadają wymogom skrajni i
czy są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodno ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową.
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej
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Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega
kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowejŚ
 kontrola stali,
 sprawdzenie elementów stalowych,
 sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 sprawdzenie połączeń,
 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowejŚ




sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie czy elementy załadowane na rodki transportu odpowiadają wymogom skrajni i
czy są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodno ci wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją
projektową,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych,
 sprawdzenie poprawno ci wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego
montaż w istniejącej konstrukcji.
6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniej cej konstrukcjiŚ


sprawdzenie zgodno ci wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją
projektową,
 sprawdzenie połączeń,
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych.
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza
Inwestor wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inwestor wpisem do
Dziennika Budowy.
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest t (tona)Ś
 wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako cało ci,
 wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji
stalowej,
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
pkt 8.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Inwestor, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako cało ci jak i elementów konstrukcji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejąca konstrukcję.
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Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako cało ci i elementów konstrukcji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez
sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne,
wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, wiadectwa spawaczy, pomiary odchyłek,
wiadectwa jako ci materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową,
rysunki warsztatowe, protokoły odbioru czę ciowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego
montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany
w obecno ci Inwestora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cało ć oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach
2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatno ci stanowi cena za 1 tonęŚ
 wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako cało ci,
 wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji
stalowej,
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną
jako ci wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
 Wykonanie konstrukcji jako cało ci oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych
do wbudowania w istniejącą konstrukcjęŚ
o prace przygotowawcze,
o dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
o opracowanie Program realizacji robót wraz z Projektem technologii spawania,
o sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
o badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,
o scalanie elementów i ich spawanie,
o montaż próbny konstrukcji,
o oznaczenie elementów według kolejno ci montażu,
o wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
 Transport konstrukcjiŚ
o wykonanie Projektu organizacji transportu wraz z niezbędnymi projektami,
ekspertyzami i opiniami,
o załadunek konstrukcji na rodki transportu,
o przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy,
o rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie,
o usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
 Montaż konstrukcji jako cało ci na budowieŚ
o prace przygotowawcze i pomiarowe,
o wykonanie Projektu montażu konstrukcji wraz z Projektem technologii spawania,
o wykonanie Projektu rusztowań i pomostów,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

montaż rusztowań i pomostów roboczych,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
montaż wstępny z regulacją geometrii,
stałe zespolenie elementów przez spawanie,
wykonanie innych połączeń (na ruby),
usunięcie ewentualnych usterek,
demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
uporządkowanie miejsca robót,
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
 Montaż elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcjiŚ
o prace przygotowawcze i pomiarowe,
o wykonanie Projektu montażu elementów konstrukcji wraz z Projektem
technologii spawania, Projektem wykonania połączeń na ruby sprężające i
Projektem wykonania połączeń na nity,
o wykonanie Projektu rusztowań i pomostów,
o montaż rusztowań i pomostów roboczych,
o sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
o montaż wstępny z regulacją geometrii,
o stałe zespolenie elementów przez spawanie,
o wykonanie innych połączeń ( na nity lub ruby),
o usunięcie ewentualnych usterek,
o demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
o uporządkowanie miejsca robót,
o wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
Cena zwiera również zapas na odpady! ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

















PN-S-10050Ś1989
PN-82/S-10052
PN-EN 10020Ś2003
PN-EN 10027-1Ś1994
PN-EN 10027-2Ś1994
PN-EN 10021Ś1997
PN-EN 10079Ś1996
PN-EN 10204+AkŚ 1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H-93419Ś1997
PN-H-93452Ś1997



PN-EN 10024Ś1998




PN-71/H-93451
PN-H-93400Ś2003

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów
stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
Dwuteowniki stalowe równoległo cienne IPE walcowane na
gorąco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco.
Wymiary.
Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzna powierzchnią
stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i
wymiarów.
Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
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PN-EN 10279Ś2003
PN-91/H-93406
PN-EN 10055Ś1999
PN-EN 10056-1Ś2000
PN-EN 10056-2Ś1998
PN-EN 10056-2Ś1998
/Ap1Ś2003 (poprawka)
PN-EN 10248-1Ś1999
PN-EN 10248-2Ś1999
PN-EN 10210-1Ś2000



PN-EN 10210-2Ś2000







PN-H-92203Ś1994
PN-H-92200Ś1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1Ś2000



PN-EN 10219-2Ś2000




PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01



PN-73/H-93460.02



PN-73/H-93460.03



PN-73/H-93460.04



PN-73/H-93460.05



PN-73/H-93460.06



PN-EN 10249-1Ś2000





PN-EN 10249-2Ś2000
PN-76/H-93461.03

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu,
wymiarów i masy.
Stal. Teowniki walcowane na gorąco.
Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i
ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje
kształtu i wymiarów.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali
konstrukcyjnych
niestopowych
i
drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne.
Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
Stal. Blachy grube. Wymiary.
Blachy stalowe żeberkowe.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm
do 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno okre lonego
przeznaczenia. Kształtowniki na grodzice.
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PN-ISO 1891Ś1999
PN-ISO 8992Ś1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014Ś2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-83/M-82343
PN-83/M-82171
PN-EN ISO 887Ś2002
PN-ISO 10673Ś2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-83/M-82039
PN-88/M-82952
PN-88/M-82954
PN-EN 759Ś2000
PN-91/M-69430
PN-EN 12070Ś2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013Ś2002
PN-75/M-69703
PN-85/M-69775
PN-EN 970Ś1999
PN-87/M69776
PN-EN 1435Ś2001
PN-EN 1712Ś2001
PN-M-48090Ś1996
PN-87/M-69772

ruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
Czę ci złączne. Ogólne wymagania dla rub, wkrętów, rub
dwustronnych i nakrętek.
ruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
ruby z łbem sze ciokątnym. Klasy dokładno ci A i B.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym z gwintem krótkim.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym z gwintem długim.
ruby z łbem sze ciokątnym powiększonym do połączeń
sprężonych.
Nakrętki sze ciokątne powiększone do połączeń sprężonych.
Podkładki okrągłe do rub, wkrętów i nakrętek ogólnego
przeznaczenia. Układ ogólny.
Podkładki okrągłe do rub z podkładką. Szereg mały, redni i
duży. Klasa dokładno ci A.
Podkładki sprężyste.
Podkładki klinowe do dwuteowników.
Podkładki klinowe do ceowników.
Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.
Nity z łbem kulistym.
Nity z łbem stożkowym.
Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania.
Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania j
napawania stali. Ogólne wymagania i badania.
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty
i pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie.
Klasyfikacja.
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
Topniki do spawania żużlowego.
Struktura geometryczna powierzchni.
Chropowato ć
powierzchni. Warto ci liczbowe parametrów.
Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako ci i
tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie
tlenem).
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i okre lenia.
Spawalnictwo. Wadliwo ć złączy spawanych. Oznaczenie
klasy wadliwo ci na podstawie oględzin zewnętrznych.
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okre lenie wysoko ci wad spoin na
podstawie gęsto ci optycznej obrazu na radiogramie.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
radiograficzne złączy spawanych.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
ultradźwiękowe złączy spawanych.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych
konstrukcji.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo ci złączy spawanych na
podstawie radiogramów.

10.2. Inne dokumentyŚ


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.01.02

Strona 17

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

69

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-Ń7.Ńń.Ń4
OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ

Kraków, listopad 2012 r.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – Ń7.Ńń.Ń4

Strona 1

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST-Ń7.Ńń.Ń4

OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ
ń. WST P..............................................................................................................................................3
2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................3
3. SPRZ T ............................................................................................................................................5
4. TRANSPORT....................................................................................................................................5
5. WYKONANIE ROBÓT....................................................................................................................5
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT ....................................................................................................8
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................8
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................................8
9. PODSTAWA PŁATNO CI ..............................................................................................................9
ńŃ. PRZEPISY ZWI ZANE ................................................................................................................9
ZAŁ CZNIK ń .....................................................................................................................................9

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.

Strona 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – Ń7.Ńń.Ń4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

ń.

WST P

ń.ń.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Dział robótŚ 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4534, kategoria robótŚ 45342.
ń.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
ń.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej limakowej na linkach stalowych, ze
słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji
sąsiadującej z pasem drogowym.
ń.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej
przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt
lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.
1.4.2. Siatka metalowa
siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielko ciach
oczek.
1.4.3. Siatka pleciona limakowa
siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego.
1.4.4. Stalowa linka usztywniająca
równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową.
1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
ń.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.ń.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2.

Materiały do wykonania robót

2.2.1.

Zgodno ć materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST. Na podstawie tych ustaleń lub wskazań Inżyniera należy przyjąćŚ
 rodzaj siatki, np. siatkę metalową plecioną limakową,
 wysoko ć siatki (zwykle 1,5 ÷ 2,0 m),
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 wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,
 rodzaj słupków, np. z rur stalowych, oraz ich rednicę, np. 51 ÷ 101 mm,
 rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich rednicą (np. 2,5 ÷ 5 mm).
Niniejsza OST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej limakowej ze słupkami z rur
stalowych okrągłych, usztywnionej stalowymi linkami.
2.2.2. Metalowa siatka pleciona limakowa
Długo ć dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25
m. Odchyłki długo ci nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielko ci boku oczka 30 oraz  0,2 m dla
siatek wielko ci boku oczka od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna
być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie
spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległo ci co
najmniej 30% wymiaru boku oczka.
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi
powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymało ć drutu na rozciąganie
powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymało ć od 412 do 588 MPa pod warunkiem
akceptacji przez Inżyniera).
Dopuszcza się inne rodzaje siatek, np. siatkę zwijaną z drutu, siatkę o splocie tkackim, siatkę
jednolitą z ciętej blachy stalowej, siatkę zgrzewaną, siatkę skręcaną z różnymi kształtami oczek, siatkę w
ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
2.2.3. Słupki z rur stalowych
Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane oŚ
 długo ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniemś z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poniżej 3 m z
naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długo ci wielokrotnej,
jak dla długo ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy rednic
31,8 mm i większych i grubo ci cianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
rednic i grubo ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaćŚ
znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym
względnie z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania
przez Inżyniera.
2.2.4. Stalowe liny usztywniające ogrodzenie
Druty w splocie liny powinny do siebie ci le przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny posiadać zgrubień i cienień. Odległo ć między
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż
500-krotna rednica splotki.
2.2.5. Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą
elementów ogrodzenia jak ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
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Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zależno ci od wielko ci i masy wyrobów.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.
Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowaniaŚ a)
umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m.
2.2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” powinny odpowiadać
wymaganiom ST-04.01.02 Betonowanie konstrukcji.
Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i
demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, je li w dokumentacji projektowej lub SST nie okre lono inaczej, powinna być B
15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu sąŚ cement klasy 32,5, kruszywo,
woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia mogą być stosowane je li przewidują to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera.
2.2.7. Materiały do malowania ogrodzenia
Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jako ci, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji,
jakoŚ
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.
3.
3.ń.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jakŚ szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosowaćŚ rodki
transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inżyniera.
4.
4.ń.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2.

Transport materiałów do wykonania ogrodzenia

Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi.
5.
5.ń.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
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5.2.

Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmująŚ
 roboty przygotowawcze,
 ustawienie słupków,
 rozpięcie siatki metalowej,
 ew. wykonanie bram i furtek,
 malowanie ogrodzenia,
 roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
InżynieraŚ
 ustalić lokalizację terenu robót,
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,
 wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,
 przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpo rednio na placu
budowy i na zapleczu.
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” w zakresie niezbędnym do
wykonania robót przygotowawczych.
5.4.

Wykonanie dołów pod słupki

Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głęboko ć od 0,8 do 1,2 m.
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych
na mniejsze odległo ciŚ dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysoko ci siatki przekraczającej 2,2 m po ok. 2 m i w takich odległo ciach wykonać doły pod słupki po rednie.
Należy dążyć, aby odległo ci między słupkami po rednimi były jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
5.5.

Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w
betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą
być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w
betonie, a je li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10ºC - po 14 dniach.
5.6.

Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysoko ci. Słupki z rur powinny
mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym
od 15º należy zabezpieczyć przed wychylaniem się uko nymi słupkami wspierającymi, ustawiając je
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30º do 45º.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych.
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.
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5.7.

Rozpi cie siatki ogrodzeniowej

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty)
usztywniająceŚ u góry, na dole i w rodku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków
końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez
uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane
tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku
zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera.
Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się
w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do
70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.8.

Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier.
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50
x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano w
załączniku 1, rys. 3).
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.
5.9.

Malowanie ogrodzenia

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należyŚ
 z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne
zabrudzenia, zmniejszające przyczepno ć farby do podłożaś przez zmywanie, usuwanie przy
użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ciernych, lub przy
zastosowaniu innych rodków,
 ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
 farbę dłużej przechowywaną przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie
(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby,
ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
 malowanie przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowoŚ farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową (jedno- lub dwukrotnie), przy czym każdą następną warstwę można
nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre lają ST lub
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się
rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z
niską zawarto cią m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawarto ć szkodliwych
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.ńŃ. Roboty wyko czeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jakŚ
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6.
6.ń.

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów,
ew. drzew,
ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje
zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone
przez Inżyniera,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.

Badania w czasie robót

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Zgodno ć wykonania ogrodzenia z
dokumentacją projektową w zakresie
lokalizacji i wymiarów
Zachowanie dopuszczalnych odchyłek
elementów ogrodzenia
Prawidłowo ć wykonania dołów pod
słupki
Poprawno ć wykonania fundamentów betonowych pod słupki

2
3
4

7.
7.ń.

Częstotliwo ć
badań

Warto ci dopuszczalne

Ocena ciągła

Wg dokumentacji
projektowej

Jw.

Wg pktu 2

Jw.

Wg pktu 5.4

Jw.

Wg pktu 5.5

5

Poprawno ć ustawienia słupków

Jw.

Wg pktu 5.6

6

Prawidłowo ć rozpięcia siatki

Jw.

Wg pktu 5.7

7

Poprawno ć wykonania bram i furtek

Jw.

Wg pktu 5.8

8

Poprawno ć malowania ogrodzenia

Jw.

Wg pktu 5.9

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.ń.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilno ć, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejszą OST obejmujeŚ
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

ńŃ. PRZEPISY ZWI ZANE
1

Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 –
1982

ńń. ZAŁ CZNIK ń
PRZYKŁADY OGRODZE I ICH ELEMENTÓW

Rys. 1. Siatka pleciona limakowa
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Rys. 2. Ogrodzenie z siatki plecionej limakowej na linkach stalowych

Rys. 3. Przykład bramy i furtki w ogrodzeniu
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Rys. 4. Przykład wzmocnienia słupka narożnego lub słupka bramowego
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych, żelbetowych lub stalowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robótŚ 45, grupa
robótŚ 454, klasa robótŚ 4544, kategoria robótŚ 45442.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i
stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki okre lone wŚ
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
póz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.
sąŚ

Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
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2.2.1.

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normamiŚ PNEN ISO 8504-1Ś2002, PN-EN ISO 8504-2Ś2002, PN-EN ISO 11124-1Ś2000 oraz PN-EN ISO 111261Ś2001.
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z ST dotyczącą
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
2.2.3. Izolacje
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.
2.2.3.1
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiałyŚ
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620Ś1998,
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.3.2
Izolacje wykonywane na gorąco
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiałyŚ
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B24625Ś1998,
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-90/B-04615, PN92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620Ś1998,
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.3.3
Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz niniejszej ST.
2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosowaćŚ
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN
13252Ś2002,
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w ST
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych),
- warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10x10 cm z
prętów 4,5 mm ze stali klasy A-l o grubo ci zgodnej z dokumentacją projektową (beton i
zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej wykonywania
konstrukcji betonowych i żelbetowych),
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów
izolacyjnych.
3.

SPRZ T

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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4.

TRANSPORT

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób
aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robótŚ

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą
PN-69/B-10260 i oraz odpowiednimi warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inwestor.
Wykonawca nie może przenie ć wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany
przez Inwestora bez zgody Inwestora.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz
zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie cić się w granicach od + 5°C
do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotno ć względna powietrz w czasie
wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.
5.2.

Zakres wykonywania robót

5.2.1.

Przygotowanie rusztowań roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej rusztowań.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normŚ
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3Ś2001, PN-EN ISO 12944-4Ś2001, PN-EN ISO 8504-1Ś2002, PN-EN
ISO 8504-2Ś2002, PN-ISO 8501-1Ś1996, PN-ISO 8501-2Ś1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiałów.
Bezpo rednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię
przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno nieŚ
- stanu podłoża,
- temperatury,
- wilgotno ci.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy
usunąć wszystkie luźne czę ci i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki
rodków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy
wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami ST dotyczącą napraw konstrukcji
betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami
Producenta materiałów izolacyjnych.
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpo rednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać
sprężonym powietrzem.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odno nieŚ
- wytrzymało ci podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotno ci podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na
podłoża o większej wilgotno ci),
- wieku betonu.
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą rodków gruntujących,
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM.
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacjiŚ
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem, natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotno ci podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inwestora. Przystąpienie od
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień ST dotyczącej
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST.
6.

KONTROLA JAKO CI

ogólne".

7.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w SST Czę ć GŚ „Wymagania
Kontrola robót obejmujeŚ
- stwierdzenie wła ciwej jako ci materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod względem równo ci, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę wytrzymało ci betonu na odrywanie,
- kontrolę prawidłowo ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodno ci wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń
itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo ci powłoki (grubo ć powłoki winna być zgodna z warto cią
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producentaś grubo ć tę okre la
się jako rednią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inwestoraś
grubo ć okre la się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobata
techniczną IBDiM,
- kontrolę poprawno ci naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
- oznaczenie przyczepno ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją
projektową i obmiarem w terenie.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inwestora. Przystąpienie od
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą ST i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatno ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania

Podstawę płatno ci stanowi cena za 1 m² wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jako ciową na podstawie wyników
pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, opracowanie „Projektu
organizacji robót" wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. NormyŚ
1.

PN-EN ISO 8504-1Ś2002

2.

PN-EN ISO 8504-2Ś2002

3.

PN-EN ISO 11124-1Ś2000

4.

PN-EN ISO 11126-1Ś2001

5.
6.
7.

PN-69/B-10260
PN-B-24620Ś1998
PN-B-24625Ś1998

8.
9.

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

10. PN-92/B-27619
11. PN-B-27620Ś1998

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.
Czę ć 1Ś Zasady ogólne.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.
Czę ć 2Ś Obróbka strumieniowo- cierna.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące
metalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowociernej. Czę ć 1Ś Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące
niemetalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowociernej. Czę ć 1Ś Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami
stosowany na gorąco.
Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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12. PN-EN 13252Ś2002
13. PN-89/S-10050
14. PN-EN ISO 4618-3Ś2001
15. PN-EN ISO 12944-4Ś2001
16. PN-ISO 8501-1Ś1996

17. PN-ISO 8501-2Ś1998

18. PN-70/H-97051
19. PN-70/H-97052

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła ciwo ci wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych. Czę ć 3Ś Przygotowanie powierzchni i metody
nakładania.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Czę ć 4Ś Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych
oraz po całkowitym usunięciu nałożonych powłok.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie przygotowania wcze niej pokrytych powłokami podłoży
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, żeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumentyŚ
20. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz.
2016ś z późniejszymi zmianami),
21. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881),
22. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U, z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót przy uszczelnianiu zbiorników, składowisk odpadów, grobli i skarp z użyciem
geomembrany z PVC jako warstwy izolującej.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót: 45, grupa robót: 454,
klasa robót: 4544, kategoria robót: 45442.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
W zakres robót wchodzi:
 transport materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 rozścielenie geomembrany,
 rozłożenie geowłókniny,
 przysypanie warstwą przysypki.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
stosowanymi ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 Geomembrana izolacyjna – nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PVC, stosowana
jako bariera uszczelniająca.
 Geowłóknina – tkanina porowata z włókien syntetycznych, stosowana jako materiał ochronny,
warstwa separacyjna dla drenażu lub jako filtr.
 Podłoże – warstwa gruntu, na której jest posadowiony system izolacji.
 Podsypka – podłoże, warstwa gruntu znajdująca się pod folią.
 Przysypka – warstwa gruntu ułożona na folii.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2.2. Geomembrana
W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany posiadającej dokumenty
dopuszczeniowe do stosowania:
 Aprobata Techniczna IBDiM + Zmiana do Aprobaty Technicznej + Aneks
 Aprobata Techniczna ITB + Aneks
 Atest Higieniczny
Wymagane parametry dla geomembrany:
 grubość
 1,0 mm,
 gęstość
 1,7 g/cm³,
 zakres temperatur pracy
od - 20C do + 80C,
 wodochłonność
 0,5%,
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3.

max. naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek
 15 Mpa,
wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek
 200%,
odporność na rozdzieranie wzdłuż
 200 N/mm,
odporność na rozdzieranie w poprzek
 200 N/mm,
max. siła przy przebiciu CBR
 1,5 kN,
współczynnik tarcia między geomembraną a gruntem:
Wersja uszorstkowiona
Geomembrana
Przysypka piasek suchy
Przysypka piasek nawodniony
Kąt zsypu [°]
29º30’ – 30º30’
30º00’ – 30º30’
0,40 – 0,41
0,50 – 0,51
Współczynnik tarcia

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Roboty mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru .
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
4.2. Transport geomembrany
Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie
geomembrany w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się poprzez podwieszenie za rdzeń
montażowy wsunięty do rolki ( fabryczne gilzy nie są w stanie przenosić obciążeń podnoszonej rolki).
Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi
wpływami atmosferycznymi. Składowana folia powinna być zabezpieczona przed wpływem promieni
słonecznych. Temperatura podczas składowania i transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do
+30°C. W przypadku składowania w temperaturach zbliżonych do + 5C folię przed rozwinięciem należy
sezonować w wyższej temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności co ułatwi rozłożenie.
Dopuszcza się przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.
Poszczególne rulony powinny być rozwożone środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do
minimum ich ręczne przemieszczanie.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Geomembrana powinna zostać przyjęta na plac budowy przez Inwestora oraz Firmę odpowiedzialną
za jej montaż. Składowanie, przechowywanie i transport powinien być zgodny z opisem podanym w
niniejszym opracowaniu.
5.2. Zgodno ć z dokumentacj
Uszczelnienie geomembraną powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektową. Odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być zaakceptowane przez projektanta i
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.
5.3. 5.3. Wskazówki wykonawcze
Projekt uszczelnienia folią powinien spełniać warunki określone w normie BN-87/8955/02.
5.3.1. 5.3.1. Przygotowanie podłoża
Stabilne mechanicznie podłoże ma olbrzymie znaczenie dla długości okresu użytkowego obiektu.
Podstawą stabilności i szczelności wykonanej izolacji budowli jest staranne przeprowadzenie robót
ziemnych, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją z zachowaniem następujących zaleceń:
 Dno wykopu powinno mieć równą i gładką powierzchnię bez wystających ostrych przedmiotów.
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Profil dna wykopu powinien uwzględniać spadki zalecane w dokumentacji projektowej. Na dnie
zbiornika należy utworzyć nachylenie, które umożliwi zbieranie wody przy opróżnianiu i które
w razie konieczności ułatwi transport gazu w przypadku nieplanowego tworzenia się metanu pod
membraną. Skutecznym uzupełnieniem takiego rozwiązania będzie ułożenie pod geomembraną
geowłókniny z drenem powietrznym lub warstwy drenażu gazowego.
 Obwałowania wykonuje się nasypując kolejne warstwy gruntu. Spadki skarp należy projektować
z uwzględnieniem stateczności skarp. Obliczenia powinny być wykonane na podstawie
współczynnika tarcia między danym rodzajem folii, a stosowanym gruntem.
 Powierzchnię należy utworzyć z gruntu o średnicy ziaren nie większej niż 2 mm zgodnie z PNB-02480:1981, a następnie wygładzić zachowując zaokrąglenie ścian skarpy na połączeniach:
dno-skarpa, skarpa-skarpa i skarpa-korona o promieniu 0,20 metra.
 Jeżeli ze względu na niekorzystne właściwości gruntu podłoża konieczne jest zastosowanie
podsypki pod folię to powinna ona mieć grubość nie mniej niż 20 cm.
 Po wykonaniu makroniwelacyjnych robót ziemnych podłoże ziemne i skarpy należy jednolicie
zagęścić na głębokość 15–20 cm.
 Izolowany teren powinien być suchy. Nie dopuszcza się układania geomembrany na podłożu
nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych. Jeśli w zagłębieniu znajduje się woda należy ją
wypompować, usunąć szlam i uzupełnić brakujący materiał gruntem nasypowym do
wymaganego poziomu.
 Wymagany stan podłoża w trakcie układania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np. na
skutek ruchu sprzętu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne głębokości kolein nie mogą
przekraczać 10 mm.
5.3.2. Warunki układania warstwy uszczelniajacej
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne:
Temperatura.
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5ºC do
+30ºC. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie,
przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych jej pasm. Nie zaleca się również wykonywania
warstwy ochronnej w niższych temperaturach, ze względu na duże prawdopodobieństwo
uszkodzenia geomembrany. Łączenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest
możliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura
geomembrany w miejscach połączenia nie może być jednak niższa niż +5ºC.
Wiatr.
Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów geomembrany,
wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. Wiatr
może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej izolacji. Jako elementy
zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić prac
montażowych przy sile wiatru powyżej 40km/h.

Deszcz.
Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości
wykonywanych spoin, dlatego nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu lub
mgły.
5.3.3. Rozłożenie geomembrany












Transport geomembrany należy tak przeprowadzać, aby unikać przeciągania rulonów lub płacht po
podłożu.
Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez nadwieszania
geomembrany lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów.
Na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu, a
wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia zbocza.
W przypadku pochyleń mniejszych niż 1:4 łączenie folii może przebiegać w poprzek przy
zachowaniu układu „dachówkowego”.
Na powierzchniach pochyłych geomembrana powinna być zakotwiona w sposób podany w
projekcie.
Zaleca się stosowanie geowłókniny pod geomembraną w celu jej ochrony przed przebiciem w
trakcie układania kolejnych warstw. Ułożenie geowłókniny pod geomembraną tworzy ponadto
powierzchnię poślizgową i polepsza jej właściwości mechaniczne - pełni rolę poduszki w trakcie
naturalnego, osiadania gruntu lub podczas napełniania zbiornika wodą. Zgrzewana na gorąco
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geowłóknina o dostatecznej grubości i wytrzymałości przejmuje na siebie wszelkie siły i zapobiega
powstawaniu nadmiernych odkształceń geomembrany.
5.3.4. Sposób kotwienia geomembrany FolGam
W przypadku projektowania izolacji na pochyłych częściach należy w projekcie przewidzieć sposób
zakotwienia geomembrany. Najczęściej kotwienie prowadzi się w wykopie na brzegu skarpy wykonanym
podczas robót ziemnych. Wykop o głębokości ok. 60 cm powinien być usytuowany w odległości
minimum 50 cm od krawędzi skarpy. Geomembrana w rowie musi być wywinięta i obsypana.
5.3.5.
5.3.5. Metody ł czenia geomembrany
Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania termicznego
(zalecana) lub klejenia. Stykające się brzegi folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o
wymaganej szerokości, oczyścić z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym
środkiem odtłuszczającym.
Zgrzewanie folii to jednorodne połączenie dwóch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
łączonych powierzchni i przyłożenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się:
 zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające na
prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą,
 zgrzewarki ręczne.
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości przesuwu
urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie należy przeprowadzić każdorazowo w dniu przystąpienia do
montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza się między łączone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym.
Na placu budowy zaleca się stosować dwuszwowe zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie każdy
szew ma szerokość 1,0  1,5 cm, a odstęp między nimi wynosi również 1,0  1,5 cm. Pozwala to na
bieżąco kontrolować szczelność połączenia na placu budowy metodą ciśnieniową lub próżniową.
5.3.6. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy na izolację powinno się rozpocząć z powierzchni terenu poza
geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno dopuścić do
powstania fałdy czołowej z geomembrany lub geowłókniny przed rozgarnianym gruntem.

Nie można dopuścić do przejeżdżania sprzętem po nieprzysypanej geomembranie.

W ekranach pochyłych należy obliczyć stateczność przysypki znajdującej się na folii.

Grubość warstwy przysypki powinna być określona w projekcie.

Warstwę przysypki po rozprowadzeniu należy zagęścić.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Kontrola jakości wykonania izolacji z geomembrany FolGam H polega na sprawdzeniu jakości
materiałów, zgodności z dokumentacją projektową oraz z podanymi w niniejszej specyfikacji
wymaganiami, obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
6.2. Kontrola materiałów
Kontrola geomembrany następuje na podstawie atestów producenta oraz aprobaty technicznej
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz na
podstawie oględzin zewnętrznych.
6.3. Kontrola podłoża
Przed rozpoczęciem układania geomembrany powinna odbyć się wizja lokalna placu budowy z
udziałem zainteresowanych stron, w którym wykonawca uszczelnienia wyraźnie zaakceptuje
przygotowane podłoże. Odbiór robót ziemnych oraz poprawność wykonania powinna być zgodna z
wymaganiami PN-B-06050:1999.
6.4. Kontrola ułożenia geomembrany
Sprawdzeniu podlega dokładność obłożenia całej powierzchni ze szczególnym zwróceniem uwagi na
miejsca styku pasm geomembrany, tj. szerokość zakładów, szczelność połączeń.
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6.5. Kontrola przysypki

Skład granulometryczny, wodoprzepuszczalność i stopień zagęszczenia określone na podstawie
badań laboratoryjnych powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST.

Grubość warstwy przysypki nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż  5 cm.

Kształt warstwy przysypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, nachylenie warstwy
nie powinno się różnić od projektowanej więcej niż 1%.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni terenu, na którym została ułożona izolacja z
geomembrany na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników oceny wizualnej, pomiarów i badań.
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór ostateczny powinien być zakończony spisaniem protokołu.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m2 powierzchni, na której została ułożona izolacja z geomembrany
obejmuje:

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

przygotowanie podłoża,

rozłożenie i zakotwienie geomembrany,

zgrzanie płatów geomembrany,

ułożenie warstwy z gruntu,

wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań,

oczyszczenie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.

PN-88/B-04481

Badanie próbek gruntu.

2.

PN-55/B-04492

Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności.

3.

PN-86/B-02480

4.

PN-98/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

5.

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
statyczne i projektowanie.

6.

BN-87/8955-02

Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiorników wodnych folię
polimerową. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Obliczenia
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów inżynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4532, kategoria robótŚ 45320.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy ST, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
odsłoniętych powierzchni betonowych obiektów.
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych należy wykonać materiałamiŚ
1) powłoką na bazie żywic epoksydowych na powierzchniach obciążonych ruchem,
grubo ć powłoki 5 mm,
2) powłoką z podwyższoną zdolno cią pokrywania zarysowań na powierzchniach
nieobciążonych ruchem,
3) powłoką bez zdolno ci pokrywania zarysowań.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.
1.4.1.
1.5.

Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2.

Ogólne wymagania dla materiałów

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać
Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodno ci lub certyfikatu
zgodno ci z Aprobatą Techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do stosowania,
stanu opakowań oraz wła ciwego przechowywania materiałów.
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2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zabudowy chodnikowej oraz górnej powierzchni
belek podpor czowych (izolacja nawierzchni)
Do zabezpieczenia betonowej zabudowy chodnikowej, górnej powierzchni belek
podporęczowych należy stosować chemoutwardzalny materiał o spoiwie epoksydowym lub epoksydowopoliuretanowym. Powinien tworzyć ciągliwo-elastyczną powłokę.
Wymagania dla powłokiŚ
Tabela 1
Wła ciwo ci
Jedn.
Wymagania
Metody badań wg
Przyczepno ć powłoki do podłoża
betonowego
Procedura IBDiM PBTM-X3
- warto ć rednia
MPa
2,5 (2,0)
- warto ć pojedynczego wyniku
MPa
2,0(1,5)
Przyczepno ć powłoki do podłoża stalowego
Procedura IBDiM PBMPA
4,0
TM-X4
Wskaźnik ograniczenia chłonno ci wody
Procedura IBDiM PB%
90
TM-X5
Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i
Powłoka bez zmian Procedura IBDiM PO-2
odmrażania w 2% roztworze soli (NaCl)
Przyczepno ć do podłoża betonowego po
Procedura IBDiM PBMPa
2,0(1,8)
badaniu mrozoodporno ci F150
TM-X3
cieralno ć badana na tarczy Bohmego
Mm
2,0 (2,5)
PN-84/B-04111
Wskaźnik szorstko ci
SRT
65
PN-EN 1436Ś2000
Liczby w nawiasach dotyczą nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.
Izolacjonawierzchnia powinna być barwiona w trwały sposób (żywica podstawowa jest barwiona przez
dodanie odpowiedniego pigmentu. Kolor nawierzchni musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzorua.
W celu zwiększenia odporno ci na cieranie nawierzchni oraz nadania jej wła ciwo ci
antypo lizgowych do wykonania powłoki należy stosować odporne na cieranie kruszywa, należące do
systemu, jak piaski kwarcowe, grysy ze skał łamanych (bazaltowe, granitowe itp.)- Ilo ć i rodzaj
stosowanego kruszywa powinna być okre lona przez producenta systemu w zależno ci od grubo ci
układanej nawierzchni. Maksymalna rednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 1/4 grubo ci
układanej warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia nawierzchni powinny być sucheŚ suszone
ogniowo i dostarczane na budowę w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe stosowane do
wykonywania nawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01.
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Wła ciwo ci
Jedn.
Wymagania
Metoda badań wg
Zawarto ć nadziania
% (m/m)
<5
PN-EN 933-1Ś2000
Zawarto ć podziarna
% (m/m)
<1
PN-EN 933-1Ś2000
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych
% (m/m)
0,1
PN-B-06714.12Ś1976
Mrozoodporno ć wg zmodyfikowanej metody
% (m/m)
<2
PN-B-11112Ś1996
bezpo redniej
cieralno ć w bębnie Los Angeles
% (m/m)
<25
PN-B-06714.42Ś1979
Wskaźnik jednorodno ci
%
<25
PN-B-06714.42Ś1979
2.4.

Zabezpieczenie bocznych i dolnych powierzchni gzymsów.

Do zabezpieczenia bocznych i dolnych powierzchni gzymsów należy stosować powłoki z
podwyższoną zdolno cią pokrywania zarysowań o grubo ci zgodnej z zaleceniem Producenta, wykonane
poliuretanami, dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-K PMMA) lub modyfikacjami żywic
epoksydowych.
Wymagania dla powłokiŚ
- względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
- wytrzymało ć na odrywanie od podłoża wg PN-92/B-01814Ś
warto ć rednia 1,0 Mpa
warto ć minimalna 0,6 MPa
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2.5.

Zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych

Do zabezpieczenia pozostałych odkrytych powierzchni betonowych należy stosować powłoki
bez zdolno ci pokrywania zarysowań o grubo ci zalecanej przez Producenta systemu, wykonane
dyspersjami polimerowym, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami
żywic epoksydowych.
Wymagania dla powłokiŚ
- względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
- względny opór dyfuzji dla pary wodnej wgPN-92/B-01815 4 m równoważnej warstwy
powietrza,
- wytrzymało ć na odrywanie od podłoża wg PN-92/B-01814Ś
- warto ć rednia 0,8 Mpa
- warto ć minimalna 0,5 Mpa
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętemŚ
- sprężarka o wydajno ci 10 m3/h
- aparat natryskowy z wymiennymi dyszami
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych
- młotki
- pędzle
- naczynia i wiadra blaszane emaliowane
4.
4.1.
4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewożone w szczelnych
pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie żywic
epoksydowych powinny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu materiałów
toksycznych i łatwopalnych.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być
wykonywane przez pracowników posiadających wiadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w
zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.
5.2.

Przygotowanie podłoża

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych
czę ci betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwało ć
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Z całej izolowanej powierzchni należy
usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane czę ci betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie
oczy cić metodą strumieniowo- cierną (np. piaskowanie, rutowanie, hydropiaskowanie). Następnie
oczyszczona powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu
sprężonym powietrzem.
Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich czę ci luźnych należy
dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z Wytycznymi Stosowania.
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• Wytrzymało ć na odrywanie wg normy PN-EN 1542Ś2000 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego pod nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić rednio nie
mniej niż 2,0 MPa
• Wytrzymało ć na odrywanie wg normy PN-B-01814Ś1992 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego dla pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosićŚ
- warto ć rednia 1,5 MPa,
- warto ć minimalna 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymało ci na odrywanie betonu w podłożu na każde 25
m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
• Wilgotno ć podłoża bezpo rednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niżŚ
- 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
- matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
• Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8° C (temperatura
podłoża musi być wyższa o 3° K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25° C, chyba że producent podaje
inne wymagania.
• Szorstko ć przygotowanej powierzchni betonu okre lona metodą wypełnienia piaskiem nie
powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstko ciŚ
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek w ilo ci 25 lub
50 cm3 ( w zależno ci od spodziewanej szorstko ci) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem ruchami
kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie
zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć rednicę koła w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy warto ć rednią.
Okre lenie szorstko ciŚ
Parametrem charakteryzującym szorstko ć powierzchni betonu jest warto ć „S", która jest u rednioną
głęboko cią nierówno ci na jego powierzchni.
Szorstko ć należy okre lić ze wzoruŚ
s = 40 V/π d2 (mm),
gdzieŚ V - objęto ć piasku w (cm3)
d - rednica koła w (cm).
Warto ć „s" należy podawać z dokładno cią do 0,1 mm.
• Podłoże powinno być czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam,
olejów, smarów i innych zanieczyszczeńś ocenę czysto ci podłoża wykonuje się wizualnie
• Podłoże powinno być gładkie i równe - lokalne nierówno ci i zagłębienia powierzchni betonu
nie powinny przekraczać ± 1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długo ci 4
m ułożona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równo ci podłoża wykonuje się
mierząc cechowanym klinem prze wity pod aluminiową łatą o długo ci 4 m ułożoną na badanej
powierzchni. W przypadku wystąpienia drobnych nierówno ci (o głęboko ci do 5 mm) podłoże
betonowe należy wyrównać zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do stosowanych
materiałów. Rysy występujące w podłożu powinny być zainiektowane. Nierówno ci podłoża
przekraczające 5 mm należy naprawić.
Wystające fragmenty należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC
lub PCC.
5.3.

Nakładanie powłok

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy
zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych okre lonych przez producenta materiału.
Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy
z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla
każdego materiału można okre lić nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków
przygotowania i wilgotno ci podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. cisłe
przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwało ć
wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być
spełnione następujące warunkiŚ
Powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować
mieszalnik wolnoobrotowy. Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi. Materiał do
pokrycia chodników i górnych powierzchni gzymsów należy (je li tak wynika z zaleceń Producenta)
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wymieszać z kruszywem (np. suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4÷0,7 mm w
proporcjach 1Ś1), a następnie powłokę należy posypać piaskiem w ilo ci 2,0 kg/m2.
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówno ci, zmian faktury i
innych wad.
Bezpo rednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem,a także deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C (chyba, że "Wytyczne
stosowania" materiału mówią inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy.
5.4.

Bezpieczeństwo robót i ochrona rodowiska

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
niższych niż +5°C i wyższych niż +25°C.
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może
powodować skażenia rodowiska.
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i
poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.

Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i atesty materiałów.
Inspektor Nadzoru obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do
stosowania, stanu opakowań oraz wła ciwego przechowywania materiałów.
6.3.

Kontrola przygotowania podłoża

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań
podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.2.
6.4.

Kontrola wykonanych robót

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wyniki badańŚ
- Wytrzymało ci warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą okre loną "pull off',
przy rednicy krążka próbnego 0 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m , przy min. 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814 na obiekcie),
- Grubo ci wykonanej powłoki lub wyprawy (Sprawdzenie grubo ci powłok należy
wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z
dokładno cią do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5
pomiarów na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubo ci minimalnej i
maksymalnej okre lonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy
niż grubo ć minimalna lub większy niż grubo ć maksymalna, to należy wykonać pomiar
dodatkowy w odległo ci ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mie cił się w okre lonych
granicach to należy uznać, że ogólna grubo ć powłoki spełnia wymagania.)
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt 2.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne".
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli
wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne",

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmujeŚ
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót,
- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki,
- nałożenie powłoki,
- pielęgnację powłoki,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony rodowiska,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych.
10.2. Inne dokumenty
1) „Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych", IBDiM, 1998.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
3) "Instrukcje stosowania materiałów".
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1.

WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
uszczelnienia budowli ziemnych folią lub geomembraną.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246200-5 Budowa wałów rzecznych. Dział robót: 45,
grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Przewiduje się zastosowanie folii lub geomembrany w następujących przypadkach:
przesłona filtracyjna poziome lub pionowe w korpusie wałów,
przesłona filtracyjna grobli lub innych nasypów w których konieczne jest uzyskanie
wysokiego gradientu lustra wody sąsiadującego terenu o możliwości wystąpienia
podwyższonych stanów wody,
 uszczelnianie zbiorników wodnych, składowisk odpadów,
 trwała separacja ośrodków niebezpiecznych dla środowiska (np. magazynowania i dystrybucji
paliw płynnych),
 zabezpieczenie nasypów przed działaniem wód wezbraniowych, okresowych,
 izolacja wodochronna ścian oporowych, przyczółków i tuneli komunikacyjnych,
 zabezpieczenie podłóż i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami występującymi w
nasypach drogowych budowanych z odpadów przemysłowych.



1.4. Okre lenia podstawowe
Folia – materiał wykonany z tworzywa sztucznego o grubości do 2 mm. Tworzywa używane do produkcji
folii to: polietylen, polipropylen, kopolimer etylenu z octanem winylu, fluoropolimery, polialkohol
winylu.
Geomembrana – to najczęściej syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o bardzo
niskiej przepuszczalności(najczęściej HDPE, rzadziej PCV), stosowana głównie jako bariera
uszczelniająca. Współpracuje bezpośrednio z gruntem, na którym jest posadowiona, zabezpieczając go
przed migracją płynów (wody, odcieków, odpadów płynnych itp.). Geomembrana może być materiałem o
jednorodnej strukturze (tworzywa termoplastyczne) lub stanowić kompozyt złożony z różnych
materiałów syntetycznych i mineralnych.
2.

MATERIAŁY

2.1. Folie
Folie izolacyjne z PVC posiadają następujące zalety:
 dużą elastyczność folii z PVC (geomembrana układa się zgodnie z kształtem obiektu); w
przeciwieństwie do folii PEHD nie "wisi w powietrzu" na nierównościach (co np. przy
składowaniu odpadów powoduje późniejsze rozciąganie folii PEHD i w konsekwencji jej
zniszczenie);
 większy współczynnik tarcia od geomembrany PEHD co jest istotne przy izolacji skarp (średnio
0,40 a dla PEHD 0,30);
 jednostronny lub obustronny molet, dodatkowo poprawiający współczynnik tarcia;
 dużą odporność chemiczna;
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gwarancja szczelności - geomembrana PVC produkowana jest przez łączenie dwu lub więcej
warstw folii, co daje bezwzględną gwarancję szczelności;
 gęstość objętościowa PVC większa od wody co jest szczególnie istotne przy hydroizolacjach
oraz w przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej dna zbiornika; PEHD
może w takim wypadku wypływać (konieczność kotwienia);
Pasma folii powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernej grubości. Sprawdzenie wyglądu
polega na ocenie wizualnej. Folie przeznaczone do hydroizolacji należy przechowywać w opakowaniach
wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych, w oddaleniu od
nieosłoniętych grzejników.
2.2. Geomembrany
Charakterystyka przykładowego produktu oferowanego na rynku krajowym:
 doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne
odkształcenie podłoża,
 stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały
okres użytkowania,
 obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co
decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę
wyrobu,
 możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie
klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi,
 dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń,
wykonywania obróbek detali,
 dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość
połączeń wykonywanych na placu budowy,
 gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej geomembrana nie ma tendencji do wypływania,
 odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych
(badanie ITB),
 nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i
zwierząt,
 możliwość recyklingu zużytych materiałów,
3.

SPRZ T

Folie i geomembrany należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować
ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.
Zgrzewania dokonuje się urządzeniami, które posiadają dwa różne systemy podgrzewania folii w
miejscu łączenia. W pierwszym podgrzewa się folię poprzez nadmuch gorącego powietrza kierowanego
metalową dyszą w zakładkowe połączenie folii. W tym sposobie folia grzana jest gorącym powietrzem i
równocześnie metalową dyszą, po której ślizgają się powierzchnie folii. Nadmuch gorącego powietrza
powoduje również wydmuchiwanie pyłów, które występują szczególnie wtedy, gdy prace realizowane są
na suchej ziemi.
Folie z PE-HD łączy się również metodą spawania. Spawanie realizowane jest metodą
ekstruzyjną . W metodzie tej ułożone na zakładkę dwie folie sczepia się ręcznie, aby zabezpieczyć je
przed przemieszczaniem a następnie łączy się je poprzez przykrycie górnej krawędzi folii spoiną.
Nałożona spoina musi być rozmieszczona równomiernie na górnej i dolnej folii.
Trzecim sposobem łączenia folii jest klejenie. Klejenie pozornie jest prostszym sposobem
łączenia w stosunku do zgrzewania i spawania. Przede wszystkim nie wymaga drogich urządzeń.
Stosowane są proste urządzenia przesuwane ręcznie i nanoszące warstwę kleju na powierzchnię folii w
miejscu zakładki.
Prace związane z łączeniem muszą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie
przeszkolenie. Każdego dnia przed rozpoczęciem prac związanych ze zgrzewaniem i spawaniem muszą
być wykonane próbne zgrzewania w celu uwzględnienia warunków atmosferycznych występujących w
danym dniu na budowie, a posiadających istotny wpływ na parametry procesu zgrzewania: temperaturę,
czas i docisk.
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4.

TRANSPORT

Folie i geomembrany przeznaczone do wykonania hydroizolacji mogą być transportowane
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókniny.
Folie i geomembrany opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym
podłożu, maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy, jak również rolki o różnych wymiarach
powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy
niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod uszczelnienie
Podłoże gruntowe warstwy odcinającej powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST-02.00.00. „Roboty ziemne”, ST-06.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża”.
Przed ułożeniem hydroizolacji usunąć drzewa i krzewy, pnie drzew ściąć tak nisko jak to tylko
możliwe, usunąć nierówności terenu tak, aby różnice wysokości nie przekraczały 10 cm.
Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
5.2. Układanie materiałów hydroizolacyjnych na gruncie
Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy folii należy sprawdzić, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą, która została zaakceptowana przez
laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy
wstrzymać do czasu wyjaśnienia.
Warstwę hydroizolacji należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie płaszczyzny folii (np.: kamienie, korzenie
drzew i krzewów).
Pasma uszczelniające mogą być łączone na trzy sposoby – opis jw.
Jeśli folia łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:
przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,
przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na
bardzo słabym podłożu.
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej,
tak, aby uniknąć przesunięcia pasm podczas wbudowywania gruntu.
5.3. Zabezpieczenie powierzchni folii lub geomembrany
Po powierzchni warstwy folii nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę gruntu należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy tak, że
pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym
materiale.
W przypadku słabego podłoża, grubość pierwszej warstwy powinna wynosić min. 40 cm.
Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju podłoża oraz materiału nasypowego.
5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych
napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań p. 5.1.
niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia lolii lub geomembrany do
stosowania w budownictwie na podstawie posiadania znaku CE. Wygląd folii należy ocenić wizualnie,
powierzchnia czynna powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej grubości.
Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma
należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki folii.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie układania warstwy hydroizolacji należy kontrolować:
zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji projektowej,
równość warstwy,
wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie folii (rozerwanie,
przebicie). Pasma folii użyte do wykonania warstwy hydroizolacyjnej nie powinny mieć takich
uszkodzeń.
W przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inwestora należy pobrać próbkę folii i
przeprowadzić badania w zakresie podanym w p. 2.
a)
b)
c)
d)

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wykonanej warstwy hydroizolacji jest [m²].

8.

ODBIÓR ROBÓT
Warstwa folii lub geomembrany podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

-

Cena 1 metra kwadratowego[m²] wykonania warstwy z folii obejmuje:
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy folii,
naciągniecie, przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm folii.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Normy

1. PN-EN 918:1999
2. PN-EN 965:1999
3. PN-EN 964-1:1999
4. PN-ISO 10319:1996
5. PN-ISO 11058:2000
6. PN-ISO 12236:1998
7. PN-ISO 12956:2002
8. PN-ISO 12958:2002
10.2.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych
naciskach – warstwy pojedyncze.
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich
próbek.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia.
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarów porów.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
płaszczyźnie wyrobu.

Inne dokumenty
9. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z instalowaniem dylatacji na obiektach inżynierskich projektowanych w związku
z budową, odbudową i remontem budowli drogowych i hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. Dział robót
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4526, kategoria robót: 45262.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu dylatacji na obiektach:
 fundamenty,
 korpus przelewowy jazu,
 mury boczne,
 skrzydła.
W zakres robót wchodzą: przygotowanie przerw dylatacyjnych, montaż urządzenia dylatacyjnych.

1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST-00.00.00
„Wymagania ogólne", pkt. 1.
1.4.1. Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji poszczególnych elementów przeznaczone na
zamontowanie urządzenia dylatacyjnego.
1.4.2.
1.5.

Urządzenia dylatacyjne - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne
odkształcenia budowli oraz niezakłócony przepływ wód.
Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 2.

2.2.

Beton

Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać
wymogom podanym w ST - 04.01.02 lub ST - 04.01.03. Klasa betonu używanego do wypełnienia stref
zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu elementów sąsiadujących.
2.3.

Urz dzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne muszą mieć Aprobatę Techniczną i muszą spełniać niżej wymienione
warunki:
 muszą mieć gwarancję producenta zapewniającą 20-letni okres eksploatacji,
 muszą zapewniać wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw bez uszkodzenia samego
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urządzenia dylatacyjnego,
 powinny charakteryzować się prostotą wykonania, montażu i łatwością napraw,
 elementy uszczelniające powinny być wykonane z papy asfaltowej mineralizowanej, oraz lepiku
asfaltowego układanego na gorąco lub roztworu asfaltowego na zimno,
 elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje,
smary), temperatury i na starzenie.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00,00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.

4.2.

Beton

Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt. 4 ST-04.01.02 lub ST04.01.03.
4.3.

Urz dzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń dylatacyjnych.
5.2.

Przygotowanie wn k dylatacyjnych (strefa zakotwień dylatacji)

Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące
czynności:
 deskowanie wnęki dylatacyjnej,
 zabetonowanie końcowych odcinków elementów konstrukcyjnych w rejonie dylatacji, tak aby
uzyskać przerwę dylatacyjną o szerokości określonej w Dokumentacji Projektowej.
5.3.

Montaż urz dzeń dylatacyjnych
Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez uprawnionego Wykonawcę i obejmują:
 pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem łączonej powierzchni dylatacyjnej,
 ułożenie pierwszej warstwy papy asfaltowej,
 pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem papy wcześniej ułożonej,
 ułożenie drugiej warstwy papy asfaltowej.

6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

6.2.

Wymagania, jakie powinna spełniać konstrukcja dylatacjiŚ

 powodować łagodny przepływ wody ponad szczeliną (usytuowana pod powierzchnią wody),
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 gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i
konstrukcyjnego budowli,
 być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych
występujących w zastanym środowisku.
6.3.

Kontrola instalacji urz dzeń dylatacyjnych

Kontrola obejmuje:
 wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji budowli. Należy sprawdzić szerokość przerwy i
przygotowanie powierzchni betonowych,
 wykonanie malowania lepikiem na całej powierzchni styku betonu i pierwszej warstwy papy,
 ułożenie papy poprzez całkowite wypełnienie szczeliny bez przerw na całej wysokości
(szerokości). Dylatację należy wykonywać bezpośrednio przed betonowaniem sąsiedniego
elementu konstrukcyjnego budowli.
Dopuszcza się następujące odchyłki rzędnych wysokościowych i ustawienia w planie w stosunku
do wartości określonych w Dokumentacji Projektowej:
 rzędne wysokościowe ± 5 mm
 usytuowanie w planie ± 10 mm
 szerokość szczeliny ± 5 mm
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest l m² (metr kwadratowy) ułożonej dylatacji.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". Odbiór robót będzie
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
 zakup i transport materiałów dylatacyjnych,
 koszt wykonania wnęki dylatacyjnej w elemencie konstrukcyjnym,
 montaż dylatacji,
 obcięcie wystających elementów dylatacji po zabetonowaniu
konstrukcyjnego.

sąsiedniego elementu

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
Brak
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10.2. Inne






Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo
ogólne. Część 1, 2 i 3. Wyd. Arkady 1990 r.,
Beton hydrotechniczny (projekt normy). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa
1989 r.,
Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i
żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. C.U.G.W.,
Departament techniki, Warszawa 1969 r.,
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem drena y słu ących osuszaniu terenu lub dla osiągnięcia
odwodnienia wgłębnego przez układanie sączków podłu nych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu. Dział
robót 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem sączków podłu nych, które stosuje się doŚ przejęcia wód z przepuszczalnej warstwy
odsączającej, obni enia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi,
osuszenia powierzchni po lizgu osuwisk, drena u skarpowego itp.
Sączek podłu ny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem lub w postaci
drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okre lonych w dokumentacji projektowej
kruszywo mo e być czę ciowo zastąpione geowłókniną.
W niniejszej ST szczegółowo omówiono najczę ciej stosowane sączki podłu ne z rurek
ceramicznych lub rurek z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Sączek podłu ny - sączek słu ący do odprowadzenia wody z podło a gruntowego (sączek
głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi
korony drogi.

1.4.2.

Dren - sączek podłu ny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3.

żeowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z
nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznychŚ polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujący się m.in. du ą wytrzymało cią oraz wodoprzepuszczalno cią.

1.4.4.

Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów stosowanych w s czkach podłu nych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłu nych sąŚ
 rurki drenarskie ze ciankami pełnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego,
betonowe, kamionkowe, itp.),
 materiał filtracyjny ( wir, piasek),
 geowłóknina,
 materiały do zabezpieczenia styków rurek,
 materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją.

2.3.

Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12040 [20]Ś mieć kształt
walca lub prawidłowego graniastosłupa wielobocznego, o długo ci nominalnej 330 mm. żrubo ć cianki
na obwodzie powinna być jednakowa dla ka dej rurki.
Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.
Ceramiczne rurki drenarskie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.
Składowisko powinno być wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód
opadowych, oczyszczone z gruzu, niegu i innych zanieczyszczeń..
Ceramiczne rurki drenarskie nale y układać w pryzmy oddzielnie poszczególnymi rednicami
do wysoko ci 2,0 m. Pryzmy nale y zabezpieczyć przed obsuwaniem się według BN-78/6741-07 [30]
drewnianymi listwami lub cegłami.
Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich mo na stosować
materiały odpowiadające następującym wymaganiomŚ
 papa wg PN-B-27617 [25],
 wir wg pkt 2.6,
 włóknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich

L.p.

Wła ciwo ci i cechy

1
2
3
4
5
6
7

rednica wewnętrzna, mm
żrubo ć cianek, mm
Deformacja (elipsowato ć) otworu, mm
Ró nice grubo ci cianek, mm
Wygięcie rurki, mm
Odchylenie płaszczyzny czołowej, mm
Zgrubienie na krawędzi wewnętrznej
otworu, mm
Odpryski na powierzchni, suma
największych wymiarów, mm
Odporno ć na działanie mrozu, liczba
cykli zamra ania i odmra ania bez
uszkodzeń
Wytrzymało ć na działanie siły
zgniatającej, daN

8
9
10
2.4.

75
75 4

Typ rurki
100
125
100 5
125 6

150
150 7

od 8 do 16

od 9 do18

5
2
5
2

7
3
6
3

od10do 20 od 11do 22

8
3
7
3

10
4
8
4

1

1

1

1

45

45

45

45

20

20

20

20

392

392

392

392

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12
[27], tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do
osi, w sposób umo liwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podłu ne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny
być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda
nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długo ci i obwodzie
rurki.
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Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.
Rurki drenarskie nale y przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y układać płasko w stosy do wysoko ci 4 zwojów w temp. do
25ºC, a powy ej 25ºC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego
PVC) nale y chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poni ej 0ºC, natomiast rurki o
zwiększonej odporno ci na obni oną temperaturę (typu O, barwy czarnej) nale y chronić w temperaturze
poni ej –10ºC.
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p.

Wła ciwo ci i cechy

1
2

50
50,5

rednica zewnętrzna nominalna, mm
65
80
100
125
65,5
80,5
100,5
126,5

rednica zewnętrzna, mm
Dopuszczalna odchyłka rednicy zewnętrznej,
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-2,0
mm
3
rednica wewnętrzna, mm
43,9
58,0
71,5
91,0
115,0
4 Dopuszczalna odchyłka rednicy wewnętrznej,
+2
+2
+2
+2
+2,5
mm
5 Długo ć rurki, m
200
150
100
75
50
6 Szeroko ć szczelin wlotowych, mm
od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5 od 1,7 do 2
7 Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych na
dług. 1 m, cm2, co najmniej
- dla szeroko ci od 0,6 do 1,0 mm
12
12
12
13
- dla szeroko ci od 1,1 do 1,5 mm
16
32
32
33
- dla szeroko ci od 1,7 do 2,0 mm
46
8 Liczba szczelin wę szych na 1 m rurki, %
20
20
20
20
20
9 Odporno ć na uderzenie, wg BN-78/6354-12
dopuszcza się uszkodzenie najwy ej 1 próbki
[27]
10 Odporno ć na zginanie, wg BN-78/6354-12
próbka nie powinna załamywać się i
[27]
wykazywać pęknięć
11 Wytrzymało ć na zerwanie, wg BN-78/6354próbka nie powinna ulec zerwaniu
12 [27]
12 Zmiana wymiarów rednicy, wg BN-78/635412
12
12
12
12
12 [27], %, nie więcej ni
Złączki, słu ące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny
być wykonane z polietylenu wysokoci nieniowego. Wymagania dla złączki o rednicy zewnętrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [28].
Złączki nale y przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu na odkrytych placach nale y chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie mo e przekraczać 40°C, a odległo ć składowania
powinna być większa ni 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach
zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysoko ci 5 worków.
2.5.

Rurki drenarskie z innych materiałów
Rurki drenarskie z innych materiałów powinny odpowiadać wymaganiom następujących normŚ
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-B-06751 [17].

2.6.

Materiał filtracyjny i podsypka w s czku podłu nym
Jako materiały filtracyjne nale y stosowaćŚ
 wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych ni otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych nale ą szczeliny stykowe
między rurkami oraz dziurki i szparki podłu ne w rurkach dziurkowanych,
 piasek gruby o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ć ziaren o rednicy większej
ni 0,5 mm wynosi więcej ni 50 %, wg PN-B-02480 [3],
 piasek redni o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ć ziaren o rednicy większej
ni 0,5 mm wynosi nie więcej ni 50 %, lecz zawarto ć ziaren o rednicy większej ni 0,25
mm wynosi więcej ni 50 %, wg PN-B-02480 [3].
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Wska nik wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].
wiry i piaski nie powinny mieć zawarto ci związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej
ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].
Podsypkę pod rurki drenarskie nale y wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B11113 [19].
2.7.

żeowłóknina

żeowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągło ci z dobrą
sczepno cią z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami
technicznymi.
2.8.

Materiały do wykonania betonowego lub elbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i
demonta . Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo ć zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lecz nie ni sza ni klasa B 30.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].
Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

L.p.
Wła ciwo ci
Warto ci
1 Wytrzymało ć gwarantowana betonu na ciskanie, MPa
30
2 Nasiąkliwo ć betonu, %
5
3 Odporno ć betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporno ci
Ż 50
Składnikami betonu sąŚ cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 42,5,
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [21].
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [14].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
Pręty zbrojenia w elbetowym wylocie drenu powinny odpowiadać PN-B-06251 [13].
2.9.

Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub elbetowego

Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczaćŚ
a) dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzeniaŚ liczba max 2, długo ć max 40 mm,
głęboko ć max 10 mm,
b) dla elementów elbetowych - wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni lub krawędziŚ max 4
mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naro yŚ liczba max 4, długo ć max 30 mm.
2.10. Materiały do wykonania kamiennego wylotu drenu
Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom PN-B-01080
[1], PN-B-11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].
Kamień łamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadać wymaganiom podanym
w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.
2.11. Materiał izolacyjny wylotu drenu
Je li dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to do izolacji cian wylotu drenu mo na
stosować następujące materiały, po akceptacji InwestoraŚ
 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [23],
 lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [24].
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Tablica 4. Wymagania u ytkowe dla kamienia łamanego [29]

L.p.
1
2

3
4
5
6
7

Wła ciwo ci
Wymiary zasadnicze brył, cm
Wytrzymało ć na ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co najmniejŚ
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Mrozoodporno ć w cyklach, co najmniej
cieralno ć na tarczy Boehmego, cm
żęsto ć pozorna, g/cm3
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni Ś
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Zanieczyszczenia gliną, iłem, związkami
organicznymi itp.

Warto ci
od 10 do 20,
od 20 do 30,
od 30 do 50

Badania wg

50
20
21
od 0,7 do 1

PN-B-04110[8]
PN-B-04110[8]
PN-B-04102[7]
PN-B-04111[9]

od 2,5 do 2,75
od 1,7 do 2,6

PN-B-04100[5]
PN-B-04100[5]

2,5
12,0
wolne od
zanieczyszczeń

PN-B-04101[6]
PN-B-04101[6]

-

-

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp [18]

L.p.
Wła ciwo ci
1 Wytrzymało ć na ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni
2
cieralno ć na tarczy Boehmego, cm, nie
więcej ni
3 Wytrzymało ć na uderzenie (zwięzło ć),
liczba uderzeń, nie mniej ni
4 Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni
5 Odporno ć na działanie mrozu
3.
3.1.

Warto ci

Badania wg

100

PN-B-04110 [8]

0,5

PN-B-04111 [9]

7

PN-B-04115 [10]

2,0
całkowita

PN-B-04101 [6]
PN-B-04102 [7]

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania s czka podłu nego

Sączek podłu ny mo e być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chocia zwykle, ze względu
na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłu nych Wykonawca powinien wykazać się
mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) koparek do kopania rowków drenarskich,
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
c) układarek rurek drenarskich, o czynno ciach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania
rowków,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w
celu uło enia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport przy wykonywaniu s czka podłu nego
Ceramiczne rurki drenarskie mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać sięŚ
 za pomocą urządzeń wyposa onych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w
przypadku przewo enia na paletach,
 ręcznie przy u yciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nale yŚ
 układać je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na
całej powierzchni,
 wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów
zabezpieczyć warstwą materiału wy ciółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej,
materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie nale y
rzucać. Szczególną ostro no ć nale y zachować w temperaturze 0°C i ni szej.
Złączki w workach i pudłach nale y przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie wykopu pod s czek podłu ny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana
do głęboko ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inwestora.
Wykop rowka drenarskiego nale y rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku
górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szeroko ć dna rowka drenarskiego powinna być co
najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej rednicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków
nale y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a je li w dokumentacji nie okre lono inaczej,
nachylenie powinno wynosić od 10Ś1 do 8Ś1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się nale y
skarpie zapewnić stateczno ć lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacjiś kąt nachylenia
skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, nale y
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umo liwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
5.3.

Uło enie podsypki

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków
nale y oczy cić (np. ły kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wszędzie sączyła się równą
warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie nale y wykonać podsypkę z piasku o grubo ci
5 cm, je eli dokumentacja projektowa, lub ustalenia Inwestora nie przewidują inaczej.
Podsypkę przy sączącej się wodzie nale y wykonać tu przed układaniem rurek drenarskich.
5.4.

Układanie ruroci gu drenarskiego

Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. żdy rowkiem płynie woda w du ych ilo ciach, układanie nale y
przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.
Skrajny, uło ony najwy ej otwór rurki nale y zasłonić odpowiednią za lepką (np. kamieniem,
kształtką plastykową) w celu uniemo liwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza
rurki.
Zasada działania drenu wymaga umo liwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłu ne) w rurkach.
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Je li dokumentacja projektowa, lub Inwestor nie okre lą inaczej, to na budowie mo na u yć
tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z ni ej podanymi zasadami.
Rurki ceramiczne nale y układać alboŚ
 z mo liwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu
uniemo liwienia zamulania rurek drobnym piaskiemś przy czym za cisłe uło enie rurek
uznaje się, gdy po podniesieniu ręką jednej z rurek unosi się z nią kilka rurek sąsiednich,
 ze szczelinami stykowymi szeroko ci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed
przedostawaniem się drobnych cząstek gruntu do rurek za pomocą pasków papy, pasków
włókniny, obsypki wirowej i innych materiałów zaakceptowanych przez Inwestora.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, nale y łączyć
za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
5.5.

Zastosowanie geowłókniny w s czku podłu nym
żeowłókniny mogą być zastosowane doŚ
 owinięcia przewodu dziurkowanego,
 zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,
 owinięcia kruszywa.

5.6.

Zasypanie ruroci gu

Zasypanie rurociągu nale y wykonać materiałem filtracyjnym ( wirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacją projektową, lub wskazaniami Inwestora. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia uło onego rurociągu. Je li w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej,
to po uło eniu rurek nale y wykonać obsypkę ze wiru do wysoko ci 10 cm nad wierzchem rurki,
zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego,
okre lonego w p. 2.6, grubo ci nie większej ni od 20 do 25 cm w stanie lu nym, które nale y lekko ubić
w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
Je li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę
ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Cało ć zasypuje się ziemią i zagęszcza.
5.7.

Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, je li nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mo na wykonać po akceptacji
Inwestora, jako typŚ
 betonowy, np. wg KPźD, karta 01.22 lub 02.17 [33],
 elbetowy prefabrykowany, np. wg KPźD, karta 01.19 do 01.21 [33],
 wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPźD, karta 01.23 [33],
 wylot na skarpę umocnioną brukiem, np. wg KPźD, karta 01.34 [33],
 inny, np. z gotowych prefabrykatów betonowych, z murka z kamienia łamanego, wlotu do
studzienek kanalizacji deszczowej, itp.
W zale no ci od typu wylotu nale y dlaŚ
a) wylotu betonowego - wykonać ławę fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, ustawić deskowanie (a
potem rozebrać), uło yć i zagę cić mieszankę betonową w deskowaniu, wykonać izolację
przez posmarowanie cian lepikiem i wyprawić widoczne ciany,
b) wylotu elbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z uło eniem zbrojenia po ustawieniu
deskowania,
c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wykuć otwór w
betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pochylenia skarpy (w
przypadku rowu) i obrobieniem wlotu rury,
d) wylotu na skarpę z umocnieniem jej brukowcem - wykonać podsypkę cementowo-piaskową
grubo ci 10 cm oraz obrukować skarpę brukowcem,
e) wylotu z gotowych prefabrykatów betonowych lub elbetowych - wykonać ławę
fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyrównaniem i
ręcznym zagęszczeniem, ustawić prefabrykat, dostosować wylot rury do otworu w cianie
prefabrykatu, wykonać izolację przez posmarowanie cian lepikiem,
f) wylotu z murka z kamienia łamanego - wykonać ławę fundamentową z gruzu z
wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, wykonać murek z kamienia łamanego na zaprawie
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cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykonać spoinowanie powierzchni widocznych
murka.
W celu przeciwdziałania osiadania wylotu, końcowy odcinek rurociągu nale y wykonać z
zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], rednicy 20 cm, długo ci od 1,0 do
1,5 m, do której wchodzi wła ciwa rurka rurociągu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zaprawą
cementowo-piaskową, rurki z PVC - złączkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na długo ci 2 m
od rury wylotowej powinny być równie uszczelnione zaprawą cementowo-piaskową, wg KPźD [33]
Jako inne zabezpieczenia połączenia rurociągu z wylotem drenu, mo na wykonać, po akceptacji
InwestoraŚ otulinę betonową, sztywne rury o większej rednicy, klocki betonowe itp.
W celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do rurociągu ab, kretów itp. nale y w rurze przy
wylocie zało yć kratkę wylotową samoklinującą według KPźD, karta 01.23 [33].
Przy wykonywaniu wylotu betonowego i elbetowego, dopuszczalne najmniejsze i największe
ilo ci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosićŚ
- przy zagęszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,
- przy zagęszczaniu ręcznym od 290 do 450 kg/m3.
Największy dopuszczalny wska nik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej
powinien wynosić 0,55.
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe ni Ś
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odległo ci w wietle między prętami zbrojenia, le ącymi w jednej płaszczy nie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Pręty zbrojenia, przed ich u yciem do zbrojenia, nale y oczy cić z zendry, lu nych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smarami, oliwą) lub farbą olejną nale y opalać,
np. lampami lutowniczymi, do usunięcia zanieczyszczeń. Pręty u yte do produkcji zbrojenia powinny
być proste, w związku z czym krzywizny w prętach nale y prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonać według dokumentacji
projektowej przy równoczesnym zachowaniu postanowień PN-B-03260 [4]. Skrzy owania prętów nale y
wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
5.8.

Dopuszczalne tolerancje wykonania s czka podłu nego
Przy wykonywaniu sączka podłu nego dopuszczalne są następujące tolerancjeŚ
 odchylenia wymiarów szeroko ci i głęboko ci rowuŚ nie większe od  10 cm,
 pochylenia skarp wykopu nie powinny ró nić się więcej ni +5 %,
 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny ró nić się więcej ni +10 %,
 odchylenia odległo ci osi uło onego drena u od osi przewodu ustalonego na ławach
celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm,
 odchylenie spadku uło onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczaćŚ
- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
- przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
 odchylenia grubo ci warstw zasypek filtracyjnychŚ 5 cm, a jednocze nie 25 %
zaprojektowanej grubo ci warstwy.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.
6.2.1.

Kontrola wst pna przed wykonaniem s czka podłu nego
Ceramiczne rurki drenarskie

Ka dą dostawę rurek nale y zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn.
skontrolować prawidłowo ć kształtu, rednicę, grubo ć cianek i inne cechy wymienione w tablicy 1.
Dopuszcza się występowanie rys i pęknięć powierzchniowych oraz bruzd i zgrubień na powierzchni
zewnętrznej, nie powodujących zmniejszenia mrozoodporno ci i wytrzymało ci.
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Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych nale y uznać za poprawny je li liczba sztuk niedobrych
w próbce liczącej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Je li łączna liczba sztuk niedobrych w próbce jest większa
lub równa 8, całą partię dostawy nale y uznać za niezgodną z wymaganiami PN-B-12040 [20], w
związku z czym wymaga ona przesortowania.
6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Ka dą dostawę rurek nale y zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, okre lonych w
punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań
Inwestora, z których nale y pobrać odcinki rurek do badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu
odcinka rurki o długo ci 1 m.
W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania wymienione w tablicy
2, lp .od 9 do 12.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego nale y badać w zakresie cech zewnętrznych (gładko ć
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obcią nikiem o
masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m.
6.2.3. Materiał filtracyjny
Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodzącej z jednego
składu i zło a, o wielko ci do 1500 tŚ
 składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
 zawarto ci związków siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
 wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-B-04492 [11].
6.2.4. żeowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i
mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.2.5.

Materiały do wykonania wylotu drenu
Cement i stal zbrojeniowa powinny być zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnaturę
odbiorczą kontroli jako ci.
Kruszywo powinno charakteryzować się stało cią cech fizycznych i jako cią uziarnienia oraz
nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilo ci lub postaci wywierającej ujemny wpływ na cechy
techniczne betonu. W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania kruszywa
wg PN-B-06712 [14].
Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać warunkom podanym w p. 2.8.
Materiały kamienne powinny odpowiadać warunkom podanym w p.2.10.
6.3.

Kontrola w czasie wykonywania s czka podłu nego
W czasie wykonywania sączka podłu nego nale y zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłu nego, wymienionych w p.
5.8,
c) prawidłowo ć wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawno ć uło enia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidłowo ć wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawno ć wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową sączka podłu nego jest - m (metr).
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Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej długo ci rurociągu drenarskiego,
podstawowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ciany czołowej wylotu drenu.
Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka
podłu nego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłu nego podlegaŚ
 rów pod sączek,
 podsypka rurociągu drenarskiego,
 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,
 zbrojenie w elbetowym wylocie drenu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sączka podłu nego obejmujeŚ
 wyznaczenie robót w terenie,
 dostarczenie materiałów,
 wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna,
 rozło enie podsypki z ubiciem,
 uło enie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich,
 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i
zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-01080

2.
3.
4.

PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264

5.

PN-B-04100

6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

11.

PN-B-04492

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według
własno ci fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre lenia
żrunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów
Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprę one. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Materiały kamienne. Badanie gęsto ci pozornej, gęsto ci, porowato ci i
szczelno ci
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą bezpo rednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci kamienia na uderzenie
(zwięzło ci)
żrunty budowlane. Badania własno ci fizycznych. Oznaczanie wska nika
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12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

17.

PN-B-06751

18.
19.

PN-B-11104
PN-B-11113

20.
21.

PN-B-12040
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

wodoprzepuszczalno ci
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metodą
bromową
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania
Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci nieniowego
Materiały kamienne. Kamień łamany
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 19791982.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru odmulenia rowów, kanałów, przepustów, studzienek i wylotów drenarskich.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział
robót: 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odmulenia rowów, kanałów, przepustów,
studzienek i wylotów drenarskich.
1.4.

Okre lenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.01 pkt. 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w rowie, kanale, przepuście czy drenie jest gruntem naniesionym przez
wody płynące lub przez wiatr. Grunt ten będzie wydobywany mechanicznie lub ręcznie. Grunty te jako
nie spełniające warunków nośności dla bezpośredniego posadowienia budowli nie mogą być użyte jako
ich podłoże i należy je usunąć, lub rozplantować na terasie cieku.
3.

SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 02.00.01 pkt. 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.01 pkt. 4.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
O ile Inwestor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio
zabezpieczyć przed rozpływaniem się i wnikaniem z powrotem do cieku, kanału lub przewodu.
Nachylenia skarp oraz, rzędne dna wykopu określa projekt.
Namuły z przewodów przełazowych należy wydobywać ręcznie, przy użyciu łopat, natomiast z
przewodów nieprzełazowych lub drenów przy pomocy żerdzi lub drutów z odpowiednio wykształconą
końcówką skrobiącą i zabierającą.
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5.2.

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni wykopu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 6.

6.2.

Kontrola wykonania wykopów i drożno ci przepustów i drenów

Kontrola wykonania wykopów odmulających polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a. sposób odspajania gruntów,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
Kontrola wykonania drożności (odmulenia) przepustów lub drenów polega na sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:
e. sposób odspajania gruntów,
f. zapewnienie pełnego prześwitu rury przepustowej kontrolowanego wizualnie,
g. zapewnienie prześwitu drenu kontrolowanego wizualnie przy użyciu latarki i lusterka na
wysięgniku (światło latarki powinno być widoczne w pierwszej studzience jeżeli jest to
wylot drenażu lub w kolejnej studzience jeżeli jest to ciąg pomiędzy studzienkami),
h. dokładność wykonania czyszczenia sprawdzana przez przepłukanie odcinka drenu aż do
uzyskania przepływu nie zmąconego.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

wykopu.

Jednostką obmiarową dla odmulenia cieku lub rowu jest m3 (metr sześcienny) wykonanego

Jednostką obmiarową dla odmulenia przepustu o odpowiedniej średnicy i stopniu zamulenia (np.
½, ¼, ¾ itp.) jest mb (metr bieżący) wykonanego odmulenia.
Jednostką obmiarową dla odmulenia wylotu drenarskiego jest ilość sztuk wylotów wykonanego
odmulenia.
Jednostką obmiarową dla odmulenia (przepłukania) ciągu drenarskiego jest mb (metr bieżący)
wykonanego odmulenia (płukania).
8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki pomiarowej odmulania obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robót,
*/ wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wyznaczone przez
Inwestora, obejmujące: odspojenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 */ oczyszczenie przewodu przepustu przez wydobycie namuliska metodami adekwatnymi
dla średnicy przewodu,
 */ odmulanie drenów przez przepychanie i przepłukiwanie przewodów,
 ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 rozplantowanie urobku na odkładzie lub w miejscu wskazanym przez Inwestora,
 rekultywację terenu.
*/ - zależne od miejsca prac (rów, przepust czy dren).
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt. 10.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem oraz utylizacją porostów skarp brzegów
i dna cieków, rowów, wałów oraz teras zalewowych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków.
Kod wspólnego słownika zamówień: 77312000-0 Usługi usuwania chwastów. Dział robót 77,
grupa robót: 773, klasa robót: 7731, kategoria robót: 77312.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykaszanie porostów wzdłuż tras cieków,
rowów, wałów, obiektów inżynierskich oraz teras zalewowych.
1.3.1. Koszenie porostów
W zakres robót związanych z koszeniem porostów wchodzą:
a) wyznaczenie obszaru przeznaczonego do koszenia,
b) oznaczenie obszaru palikami lub tyczkami,
c) koszenie ręczne lub mechaniczne wyznaczonego obszaru.
1.3.2. Hakowanie porostów
Hakowanie to oczyszczenie dna cieku, rowu lub zbiornika z roślin korzeniących się pod
powierzchnią lustra wody. Wydobyte rośliny należy składować na brzegu układając je w pryzmy.
1.3.3. Grabienie porostów
Grabienie to koncentracja skoszonych porostów w pryzmy przygotowane do wywozu lub
bezpośredniej utylizacji.
1.3.4. Utylizacja porostów
Skoszone lub hakowane porosty można wywieźć poza obszar robót na składowisko odpadów
komunalnych lub spalić na miejscu stosując odpowiednie przepisy BHP.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Koszenie porostów – obcinanie odrostów, sposobem ręcznym lub mechanicznym, roślin
miękkich i twardych na wysokości ok. 3÷8 cm ponad powierzchnią ziemi. Sposób ręczny to koszenie
przy użyciu ostrza metalowego osadzonego na stylu drewnianym, przy użyciu maczety, sierpa, oraz
nożyc ogrodniczych. Sposób mechaniczny to koszenie przy użyciu urządzeń o napędzie spalinowym lub
elektrycznym. Urządzenia te dzielą się na poruszane przez operatora lub samojezdne. Urządzenia
poruszane przez operatora to kosy spalinowe lub elektryczne z elementem tnącym w postaci żyłki
nylonowej lub noża metalowego. Natomiast urządzenia samojezdne to kosiarki rotacyjne mocowane do
zaprzęgów konnych lub ciągników rolniczych oraz specjalne pojazdy w całości konstruowane jako
maszyny przeznaczone do koszenia porostów.
Grabienie porostów – gromadzenie porostów w określone miejsca odbioru (wywozu, utylizacji),
ściętych wcześniej porostów. Grabienie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Grabienie ręczne
odbywa się przy użyciu grabi drewnianych lub metalowych. Grabienie mechaniczne odbywa się przy
użyciu zgrabiarek ciągnionych przez zaprzęg konny lub ciągnik rolniczy.
Hakowanie porostów – usuwanie roślin korzeniących się pod powierzchnią lustra wody.
Hakowanie odbywa się metodą ręczną przy użyciu haka metalowego osadzonego na długim trzonku
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drewnianym. Usuniętą z dna roślinność układa się na brzegu w pryzmy i po osuszeniu wywozi lub
utylizuje na miejscy wydobycia.
Utylizacja porostów – usunięcie skoszonych porostów, lub wydobytych z dna cieku poprzez
wywiezienie poza obszar objęty koszeniem przy użyciu zaprzęgu konnego oraz wozu, lub ciągnika
rolniczego z przyczepą, na składowisko odpadów komunalnych. Alternatywnym sposobem jest spalenie
wysuszonych uprzednio porostów z zachowaniem odpowiednich przepisów p.poż i bhp. Spalenia można
dokonać tylko terenie otwartym poza obszarami miejskimi po wcześniejszym uzgodnieniu tego sposobu z
Wydziałem Komunalnym odpowiednich władz lokalnych i służbami Państwowej Straży Pożarnej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów znaczących obszar koszenia należy stosować pale drewniane lub pręty
stalowe, albo rury metalowe o długości około 1,50 metra.
Pale drewniane umieszczone na granicy robót, powinny mieć średnicę od 0,05 do 0,10 m i
długość 1,5 m.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do robót r cznych

Do koszenia, hakowania i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt:
 kosa ręczna,
 maczeta,
 sierp,
 nożyce ogrodowe,
 hak na trzonku,
 grabie.
Sprzęt powinien być kompletny, sprawny i gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
cięcia i nie zagrażać zdrowiu i życiu osoby obsługującej go.
3.3.

Sprz t do robót mechanicznych
Do koszenia, suszenia i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt:
 kosa spalinowa lub elektryczna,
 kosiarka rotacyjna o zaprzęgu konnym,
 kosiarka rotacyjna dopinana do ciągnika rolniczego,
 kosiarka talerzowa samojezdna,
 przewracarka suszu o zaprzęgu konnym,
 przewracarka suszu dopinana do ciągnika rolniczego,
 grabiarka o zaprzęgu konnym,
 grabiarka dopinana do ciągnika rolniczego.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport sprz tu i materiałów

Sprzęt i materiały do koszenia porostów można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Natomiast skoszone porosty przewozić można furmanką konną lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Zasady wykonywania prac

W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne skarp brzegów
cieków, zbiorników i rowów, po wyrośnięciu porostów do wysokości ponad 60 cm, a skoszony porost
usuwać z powierzchni wyznaczonej. Porost w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do
wykoszenia, należy kosić ręcznie lub mechanicznie. Górną granicą prac ręcznych jest 1 ha, chyba, że
szerokość pasa wysokiego brzegu uniemożliwia zastosowanie sprzętu mechanicznego.
Specyfikę prac opisano w pkt. 1.4.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci robót

Kontrolę jakości robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem i utylizacją porostów
należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu całości lub części robót (zależnie od wielkości obszaru i
częstości wykonywanych prac). Kontrola polega na wzrokowym przeglądzie powierzchni podlegającej
koszeniu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka powierzchni ha (hektar) skoszonej skarpy brzegu lub dna.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem i utylizacją porostów następuje
na podstawie szkiców i pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
 wyznaczenie obszaru podlegającego koszeniu,
 koszenie,
 ewentualne hakowanie,
 grabienie,
 ewentualne suszenie siana,
 wywiezienie porostów świeżych lub suszu,
 ewentualne spalenie suszu.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Brak.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.05.01

Strona 6

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

78

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” spółka z o.o.

1

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 07.06.01
USZCZELNIENIA BUDOWLI ZIEMNYCH MAT
BENTONITOW

Kraków, listopad 2012 r.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.01

Strona 1

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST-07.06.01

USZCZELNIENIA BUDOWLI ZIEMNYCH MAT
BENTONITOW
1.

WST P ........................................................................................................................................ 3

2.

MATERIAŁY .............................................................................................................................. 4

3.

SPRZ T I WYPOSA ENIE ....................................................................................................... 4

4.

TRANSPORT .............................................................................................................................. 5

5.

WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................. 5

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT ............................................................................................... 6

7.

OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................... 7

8.

ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................................... 7

9.

PODSTAWA PŁATNO CI ........................................................................................................ 7

10.

PRZEPISY ZWI ZANE ........................................................................................................ 7

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.01

Strona 2

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” spółka z o.o.

1.

3

WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnień ziemnych obiektów inżynieryjnych przy użyciu
mat bentonitowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45246200-5 Budowa wałów rzecznych. Dział robót 45, grupa robótŚ
452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45246.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
uszczelnianiem budowli ziemnychŚ
 uszczelnienia budowli ziemnych matą bentonitową.
1.4 Okre lenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej okre lenia należy rozumieć w każdym przypadku następującoŚ
1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Zbiornik odparowujący – zbiornik ziemny przejmujący wodę, doprowadzaną przez rowy i inne
elementy systemów odwodnieniowych, gromadzący ją , przez co jest możliwe odparowanie jej
nadmiaru.
1.4.3. Zbiornik chłonny - zbiornik ziemny przejmujący wodę, doprowadzaną przez rowy i inne elementy
systemów odwodnieniowych o konstrukcji umożliwiającej jej odprowadzanie wgłąb gruntu.
1.4.4. Mata bentonitowa – jest fabrycznie wytwarzaną geosyntetyczną barierą iłową, składającą się z
równomiernej warstwy ziarnistego bentonitu sodowego, umieszczonej między dwoma
geotekstyliami powiązanych wzajemnie igłowaniem. Służy do uszczelnień budowli ziemnych i
ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami.
1.4.5. Granulat bentonitowy – każdy dodatkowy bentonit używany do uszczelniania połączeń,
elementów przenikających czy napraw, będzie takim samym granulowanym bentonitem jak
używany do produkcji maty.
1.4.6. Humus – ziemia ro linna (urodzajna).
1.4.7. Obsypka – grunt przykrywający matę, wykonywana i zagęszczana warstwami do osiągnięcia
projektowanej miąższo ci.
1.4.8. Podłoże gruntowe – powierzchnie, na których będzie instalowana mata, zgłoszone przez
wykonawcę robót ziemnych i zatwierdzone przez Inwestora.
1.4.9. Producent – wytwórca maty bentonitowej i innych materiałów uzupełniających wybrany do
projektu, który udokumentuje wyprodukowanie co najmniej 1.000.000 metrów kwadratowych
pełnowarto ciowej, zgodnej z wymaganymi w odpowiednich dokumentach aprobujących
parametrami igłowanej maty bentonitowej.
1.4.10. Dostawca – jednostka posiadająca autoryzację Producenta w zakresie dostaw lub dostaw i
nadzorów maty bentonitowej. W przypadkach dostawy maty bezpo rednio przez Producenta jest
on równocze nie Dostawcą.
1.4.11. Inwestor – jednostka dokumetująca się odpowiednimi uprawnieniami do dokonywania nadzoru i
odbioru robót, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwa Inwestora.
1.4.12. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
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2.

MATERIAŁY

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólneŚ pkt 2.
1.7 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy uszczelnianiu budowli ziemnych objętymi niniejszą ST sąŚ
 mata bentonitowa (mata),
 granulat bentonitowy (bentonit).
1.8 Mata bentonitowa
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące mat bentonitowych według ZUAT-15/IV.10 ITB
Warszawa.
Mata bentonitowa w trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szeroko ciachŚ 5,00 i
2,50 m. i standardowych długo ciachŚ 30,00 i 40,00 m. Ponieważ istnieje możliwo ć wyprodukowania
rolek o wymiarach innych niż standardowe wymiary rolek dostarczanych na plac budowy mogą być
uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wraz z dostarczaną matą bentonitową Producent załączaŚ
aprobatę techniczną, deklarację zgodno ci wystawianą przez producenta. Do każdego opakowania
dołączona jest etykieta zawierająca co najmniej następujące daneŚ nazwę wyrobu, nazwę i adres
producenta, datę produkcji, masę opakowania netto, numer aprobaty technicznej, numer deklaracji bądź
dane umożliwiające skonfrontowanie z odpowiednią deklaracją (n.p. numer partii, numer rolki)
podstawowe warunki stosowania i przechowywania. Mata nawijana jest na gilzy plastikowe o rednicy
wewnętrznej 100 mm i długo ci 5,15 m (przy szeroko ci standardowej maty 5,00 m). Rolki opakowane są
w folię. Opakowanie powinno chronić materiał przed opadami i wpływami UV. Dodatkowo każda rolka
powinna być wyposażona w dwa pasy tekstylne umożliwiające rozładunek.
1.9 żranulat bentonitowy
Granulat bentonitowy ma być opakowany fabrycznie w worki papierowe o zawarto ci 25 kg.
Dostarczony bentonit powinien mieć parametry nie gorsze od tych, które ma bentonit zawarty w macie.
Do każdego opakowania ma być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące daneŚ nazwę
wyrobu, nazwę i adres producenta, masę opakowania netto.
3.

SPRZ T I WYPOSA ENIE

1.10Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i wyposa enia
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
1.11Sprz t i wyposa enie do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania uszczelnienia powinien wykazać się możliwo cią
korzystania z następującego sprzętu i wyposażeniaŚ
 sprzęt umożliwiający rozładunek i transport technologiczny (dźwig, ładowarka, koparka) rolek o
łącznej szeroko ci 5,20 m i masie do 1400 kg w zależno ci od typu zastosowanego materiału.
 sztywny rdzeń montażowy (wykonany n.p. z rury grubo ciennej o rednicy zewnętrznej
mniejszej niż rednica wewnętrzna gilzy o ok. 10 mm)ś do końców rdzenia powinny być
zamocowane uszy do montażu zawiesi,
 trawers umożliwiający swobodne rozwijanie maty, bez uszkodzenia jej końcówek ś trawers
powinien być wyposażony w uszy do montażu zawiesiś rdzeń z trawersem połączony za pomocą
krótkich zawiesiś trawers podwiesza się do maszyny rozkładającej matęś długo ć rdzenia i
trawersu powinna być większa od długo ci gilzy nawojowej o 20 cm.ś materiały zastosowane do
wykonania rdzenia i trawersu muszą zapewnić brak nadmiernych ugięć pod ciężarem rolkiś
stosować zawiesia atestowane,
 sprzęt do wykonania i zagęszczenia obsypki,
 ta my (pasy) – pasy użyte do podwieszenia końców rolki w trakcie rozładunku maty.
Poszczególne rolki są wyposażane w nie przez Producenta.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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TRANSPORT

1.12Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 4.
1.13Transport materiałów
Maty bentonitowe dostarczane są na plac budowy samochodami ciężarowymi. Ilo ci mieszczące się
na jednym zestawie są różne w zależno ci od typu dostarczanego materiału. Możliwa jednorazowa ilo ć
materiału dostarczanego w jednej dostawie jest okre lana przez Producenta. Przy dostawach
całosamochodowych za dostawę maty na plac budowy odpowiedzialny jest Producent. Rozładunek i
transport technologiczny na placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Strona odpowiedzialna za
rozładunek maty powinna skontaktować się z Producentem materiału jeszcze przed jego wysłaniem w
celu upewnienia się czy proponowane metody i urządzenia rozładunkowe są prawidłowe. W przypadku
odbioru materiału przez Wykonawcę we własnym zakresie musi on skontaktować się z Producentem w
celu okre lenia objęto ci rolek, ich łącznej masy oraz warunków odbioru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

1.14Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
1.15Dostawa i składowanie maty bentonitowej i bentonitu
Mata musi być odpowiednio opakowana przez Dostawcę. Opakowanie powinno chronić materiał
przed opadami i wpływami UV. Na opakowaniu muszą znajdować się etykiety zawierające dane
okre lone w p.2.3. Wraz z dostawą odbierający powinien otrzymać aprobatę techniczną i deklarację
zgodno ci. Podczas rozładunku każdą rolkę należy obejrzeć i sprawdzić stan opakowania. Rolki
wykazujące uszkodzenia mają być oznaczone i odłożone na bok w celu przeprowadzenia dokładnej
kontroli w trakcie układania. Wszelkie uszkodzenia zgłosić Dostawcy. Mniejsze rozdarcia czy rozerwania
plastikowego opakowania naprawić przy użyciu odpornej na wilgoć ta my przed umieszczeniem w
miejscu składowania dla zapobieżenia przed opadami. Materiał składować pod wiatą, w magazynie lub na
placu składowym. W przypadku składowania na placu budowy należy wyznaczyć i odpowiednio
oznakować miejsce składowania. Zapewnić łatwy dostęp do materiału. Jednocze nie nie należy
składować materiału bezpo rednio przy ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
Wyznaczone miejsce ma być wyrównane, utwardzone i możliwie suche. Rolki składować w stosy nie
wyższe niż pięć warstw. Dolna warstwa powinna być ułożona na paletach lub innych przekładkach. Po
ułożeniu cało ć materiału zabezpieczyć dodatkowo przez przykrycie folią lub brezentem.
Bentonit będzie magazynowany w sąsiedztwie rolek maty, chyba że będą dostępne inne bardziej
chroniące rodki (zaradcze). Worki składować na paletach lub innej powierzchni odpowiednio suchej,
która zapobiegnie nadmiernej wstępnej hydratacji. Palety okryć folią lub brezentem w celu ochrony przed
wilgocią.
1.16Przygotowanie podło a.
Powierzchnie, na których ma być układana mata bentonitowa powinny być ukształtowane,
przygotowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby sprzęt
instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze rozkładania nie powodowały
kolein. Przed układaniem należy sprawdzić czy są oneŚ równe, oczyszczone z gruzu i korzeni oraz ostrych
kamieni większych niż 5 cm. Podłoże nie powinno wykazywać nagłych zmian wysoko ci i widocznych
nieregularno ci. Miejsce zakotwienia maty w koronie wału należy zgodnie z dokumentacją odpowiednio
ukształtować. W przypadku kotwienia w rowach kotwiących górną krawędź rowu od strony maty
odpowiednio sfazować. Minimalne wymiary rowu to 40x60 cm. Przed układaniem maty przygotowanie
podłoża musi być odebrane prze Inwestora nadzorującego budowę.
1.17Układanie maty bentonitowej.
Pasma maty układać tak, aby strona biała (włóknina) była skierowana w dół. Na skarpach układać je
od punktu najwyższego do najniższego, równolegle do spadku skarpy. Przy układaniu maty na
nachylonych powierzchniach dna pasma układać dachówkowo tak, aby woda opadowa swobodnie po
nich spływała i nie zanieczyszczała zakładów. Układając pasma zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt
naprężone. Nie powinny także posiadać zmarszczeń i fałd. Nie należy przeciągać materiału po podłożu,
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za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest utworzenie prawidłowego zakładu pomiędzy
sąsiadującymi pasmami. Mata układana jest na zakład. Na pasmach maty znajdują się linie okre lające
wielko ć zakładu podłużnego. Wielko ć zakładu jest także okre lana przez Producenta. Zakład podłużny
nie powinien mieć mniej niż 15 cm. Zakład poprzeczny ma mieć nie mniej niż 30 cm. Zakłady
poprzeczne powinny być wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Po rozwinięciu kolejnego
pasma, jego krawędź sąsiadującą z wcze niej ułożonym należy odchylić. Strefę zakładu oczy cić i
przesypać dostarczonym granulatem bentonitowym w ilo ci 0,4 kg / mb zakładu. Kierunek zakładów ma
być zgodny z kierunkiem przepływającej wody. Nie zaleca się wykonywania poprzecznych połączeń
maty na skarpie. Dlatego należy zwrócić się do Dostawcy, aby rolki zamówionego materiału miały, jeżeli
to możliwe, długo ć odpowiednią do długo ci skarpy. W przypadku konieczno ci wykonania łączenia
poprzecznego na skarpie dolne pasmo zakotwić w rowie opisanym w punkcie 5.3.. Przed zasypaniem
maty dokonać jej przeglądu i odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w postaci przecięć lub
rozdarć należy je naprawić przez ułożenie na uszkodzonym obszarze łaty przechodzącej w każdym
kierunku o minimum 30 cm poza obszar uszkodzenia. Na obrzeżach uszkodzenia zastosować obsypkę z
bentonitu.
W przypadkach układania maty na skarpach o nachyleniu powodującym zsypywanie się bentonitu,
służącego do doziarniania zakładów użyć szpachli bentonitowej. Należy ją przygotować poprzez
wymieszanie bentonitu z wodą w stosunku wagowym 1Ś3. Używać wody pitnej.
Instalację można przeprowadzać w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych
deszczy. Należy zwrócić uwagę, aby ułożony materiał nie był zbyt długo wystawiony na działanie
czynników atmosferycznych.
1.18Obrabianie detali.
Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnianiem miejsc styku maty z rurami,
cianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi instalacjami należy
wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.
1.19Układanie warstwy przykrywaj cej.
Warstwa przykrywająca musi mieć grubo ć i zagęszczenie okre lone w projekcie, przy czym
warstwa okrywająca gruntu nie może być cieńsza niż 23 cm. W materiale obsypkowym nie powinny
znajdować się ostre kamienie o wielko ci większej niż 5 cm. Bezpo rednio po ułożonej macie nie
powinny poruszać się żadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien być tak dobrany, aby
mata nie była nadmiernie naprężana. Obsypywać zgodnie z kierunkiem zakładów. Nieosłonięte
krawędzie zabezpieczyć folią, odpowiednio unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciążeniem.
Etapy robót powinny być odebrane przez Inwestora. W przypadkach konieczno ci należy skorzystać
z doradztwa Producenta lub firm pełniących nadzory technologiczne, posiadających pełnomocnictwa
Producenta.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

1.20Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.21Kontrola jako ci uło enia maty i jej przykrycia.
Kontrola jako ci polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z ST,
oraz na sprawdzeniu zgodno ci dostarczonych dokumentów z aprobatami technicznymi i etykietami na
materiale.
Kontrola jako ci robót polega naŚ
 oględzinach zewnętrznych,
 badaniach szczegółowych.
Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin
zewnętrznych trwałych uszkodzeń maty.
6.2.1. Oględziny zewnętrzne
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni ułożonej maty bentonitowej w celu
sprawdzenia czy jest ułożona równo, nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć, czy wielko ci
zakładów są zgodne z okre lonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, czy zakłady
zostały odpowiednio doszczelnione poprzez przesypanie granulatem bentonitowym, czy mata jest
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odpowiednio zakotwiona oraz czy wła ciwie dokonano obróbek detali. Oględzinom podlegają też inne
elementy związane z uszczelnieniem matą.
6.2.2. Badania szczegółowe
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono trwałe uszkodzenia maty
należy przeprowadzić szczegółowe badanie. Miejsca takie powinny być oznaczone i opisane. Informacja
o uszkodzeniu powinna być jak najszybciej po stwierdzeniu uszkodzeń przekazana Dostawcy. Dostawca
okre li dalszy tryb postępowania. Może on zalecić przesłanie charakterystyki uszkodzeń wraz z opisem,
dokumentacją fotograficzną oraz wyciętą próbką.
6.2.3. Ocena wyników badań
Ocena powinna zostać przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy odbiorze
za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
7.

OBMIAR ROBÓT

1.22Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
1.23Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni uszczelnionej przez ułożenie maty
bentonitowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania okre lone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został
wykonany zakres prac okre lony w dokumentacji.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

1.24Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.25Cena jednostki obmiarowej





Cena wykonania 1 m2 uszczelnienia przy użyciu maty bentonitowej obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiałów,
wykonanie obróbek detali,
opcjonalnie wykonanie przykrycia.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.26Normy
1.
2.
3.
4.
5.

ZUAT-15/IV.10 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. Maty bentonitowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
AT/2007-03-1185 Aprobata techniczna IBDiM – mata bentonitowa Bentomat.
AT-15-3944/2002 Aprobata techniczna ITB – maty bentonitowe Bentomat odmianyŚ ST, SC, SP.
PN-EN 918Ś1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymało ci na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).
6. PN-EN 964-1Ś1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie grubo ci przy okre lonych
naciskach. Warstwy pojedyncze.
7. PN-EN ISO 12236Ś1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).
8. PN-ISO 9864Ś1994 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie masy powierzchniowej.
9. PN-ISO 10319Ś1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymało ci na rozciąganie metodą szerokich próbek.
10. KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu. Uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11.
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11. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne wymagania ogólne.
12. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. – Ministerstwo Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le nictwa, Warszawa 1994.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru warstwy przeciwfiltracyjnej z gliny.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie warstwy przeciwfiltracyjnej z
gliny.
1.4.

Okre lenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00 – wymagania ogólne.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00.00 – wymagania ogólne.

2.

MATERIAŁY

Materiał stosowany na plastyczne elementy szczelne powinien charakteryzować się
współczynnikiem filtracji k<10-5 cm/s oraz być łatwo urabialny (u>15) i nie zawierać więcej niż 5%
domieszek rozpuszczalnych w wodzie lub ulegających rozkładowi. Tym warunkom odpowiadają grunty
spoiste, a w szczególności gliny piaszczyste i gliny zawierające ponad 25% (wagowo) cząstek o średnicy
mniejszej od 0,01 mm.
Przy urabianiu i układaniu materiału należy zwrócić uwagę, aby wilgotność odpowiadała
wilgotności optymalnej. Dopuszcza się odchyłkę ±3%. Większa różnica wpływa w sposób istotny na
warunki zagęszczenia.
Urabialność materiału określona jest przez wskaźnik plastyczności charakteryzujący spoistość
gruntu zalegającego w złożu. Wskaźnik plastyczności określa się ze wzoru
Wp = Ly - Lp %,
gdzie Ly –granica płynności określona wg normy PN-55/B-04489,
Lp –granica plastyczności określona wg normy PN-55/B-04490.
Zależność między wskaźnikiem plastyczności a spoistością gruntu podaje tablica 4.7.
Charakterystyka spoistości gruntu
Tablica 4.7
Wskaźnik plastyczności
Spoistość gruntu
Wp ≤ 1
sypki
1 < Wp ≤ 10
mało spoisty
10 < Wp ≤ 20
średnio spoisty
20 < Wp ≤ 30
spoisty ciężki
30 < Wp
bardzo spoisty
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3.

SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-02.00.01 pkt 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-02.00.01 pkt 4.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-02.00.01
Sposób wykonania warstwy szczelnej z gliny powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniego
współczynnika filtracji na całej powierzchni układanej warstwy. Teren przed rozpoczęciem prac
powinien zostać odpowiednio wyprofilowany i wyrównany, tak aby nie powodował przewężeń (przebić)
na skutek wystających np. kamieni, oraz aby umożliwić rozłożenie warstwy o odpowiedniej grubości a
następnie jej zagęszczenie.
Kierunek, kolejność układania warstwy gliny powinna być tak zaplanowana aby po jej
rozłożeniu nie nastąpiła konieczność przejazdu po niej maszyn i pojazdów mogących spowodować jej
zniszczenie. Warstwę gliny należy zagęszczać ręcznymi ubijakami spalinowymi.
Należy zwrócić uwagę na to aby nie pozostawiać ułożonej gliny na długi czas w silnym
nasłonecznieniu lub opadach atmosferycznych mogących powodować utratę podstawowych właściwości
materiału. W wyżej opisanych przypadkach należy prace wykonywać na niewielkich obszarach( kilku,
kilkunastu m2) i przykrywać glinę kolejną warstwą (pospółką), a w razie silnych opadów
atmosferycznych przerwać prace.
5.2.

Ruch budowlany
Po wykonaniu warstwy nie dopuszcza się po niej ruchu pojazdów.

6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) ułożonej gliny.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 ułożonej warstwy gliny obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przywiezienie materiału na miejsce układania,
 profilowanie warstwy gliny,
 zagęszczenie powierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt 10.
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1.
1.1

WST

P

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wyposażenia
technologicznego odbioru montażu tego wyposażenia w budowlach hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45240000-9 Budowa obiektów inżynierii wodnej. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45240.
1.2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Okre lenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4

Zakres robót obj tych specyfikacj

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż urządzeń,
 połączenie zależnych od siebie elementów,
 badania skuteczności działania,
 regulacja działania urządzeń.
1.5

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” dla poszczególnych urządzeń opracowanych przez poszczególnych producentów.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania urządzeń do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych urządzeń, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych urządzeń.
2.
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania urządzeń do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych urządzeń – w przypadku
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niemożliwości ich uzyskania – przez inne urządzenia lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych urządzeń, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.2

Urz dzenia wg instrukcji monta u producentaŚ
l. p.
1

Urządzenie
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1270 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1600 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1800 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk=2040 mm, stalowa,
cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią ślimakową
(producent EKOPIL Sp. c. Piła)

2
3
4

3.
3.1

SPRZ

Jedn. miary ilość
kpl
1
kpl

3

kpl

2

kpl

2

T

Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
4.
4.1

TRANSPORT
Urz dzeń

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
4.2

Przechowywanie i składowanie urz dzeń

Składowanie urządzeń może odbywać się jedynie w zadaszonych, zamkniętych i strzeżonych
magazynach.
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5.
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja technologiczna.
5.2

Roboty monta owe

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić poprawność przygotowania
podłoża. Sprawdzamy jakość podłoża: chropowatość (nierówności nie większe niż 2 mm), spękania (brak
rys), wytrzymałość (klasa wytrzymałości betonu minimum C30/37), wymiar postumentu lub powierzchni
pod urządzenie (większe co najmniej o 8 cm po każdej stronie od podstawy urządzenia). Tak
przygotowane podłoże jest gotowe do osadzenia urządzenia. Urządzenie mocujemy do postumentu lub
podstawy kotwami lub osadzamy na wcześniej zabetonowanych śrubach fundamentowych. Zwracamy
uwagę aby urządzenie było wypoziomowane w każdym kierunku.
6.

KONTROLA JAKO

Ogólne”

CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania

Kontrola związana z wykonaniem instalacji technologicznych powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, materiałów, ułożenia
przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozją, stabilności przytwierdzeń urządzeń, poprawnego podłączenia przewodów
mediów i energetycznych do urządzeń, sprawności działania urządzeń.
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
 Badanie materiałów użytych do budowy instalacji technologicznych następuje przez porównanie
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia
przyczyn nieszczelności.
 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła
wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.
 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności
na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez
opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających
izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
 Badanie stabilności przytwierdzeń urządzeń, poprawnego podłączenia przewodów mediów i
energetycznych do urządzeń, sprawności działania urządzeń, polega na dokładnych
oględzinach urządzenia i prześledzenia tras podłączonych do urządzenia sieci i przewodów.
Należy sprawdzić zgodność tych połączeń z dokumentacją projektową oraz dokumentacją
techniczno rozruchową poszczególnych urządzeń. Sprawdzić poprawność działania poprzez
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE

ST – 07.07.01

Strona 5

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
ich uruchomienie przy zachowaniu przepływu określonego rodzaju mediów, które przez to
urządzenie przepływają w normalnych warunkach eksploatacji.
7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

8.

ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

8.1

Odbiór cz ciowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek
trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;
 Dziennik Budowy;
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
 dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację,
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,
 przydatności podłoża naturalnego do budowy instalacji technologicznych (rodzaj podłoża,
stopień agresywności, wilgotności),
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułożenia,
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
 izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i
wpisane do Dziennika Budowy.
8.2

Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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9.

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
protokoły badań szczelności całego przewodu.

PODSTAWA PŁATNO

ogólne”.

CI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

10. NORMY I PRZEPISY ZWI
10.1



10.2





ZANE

Normy
PN-EN ISO 9001

Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Inne dokumentyŚ
Warunki techniczne oraz uzgodnienia,
Notatki służbowe.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i montażem łożysk elastomerowych na
drogowych obiektach inżynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy
mostów. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45221.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem, montażem i odbiorem łożysk elastomerowych na drogowych obiektach inżynierskich.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.5.

Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę,
umożliwiająca jednocze nie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie,
przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia.
Łożysko nieprzesuwne - łożysko uniemożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie
podparcia.
Łożysko przesuwne - łożysko umożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia,
w jednym lub wielu kierunkach.
Łożysko elastomerowe odkształcalne - łożysko wykonane z różnych odmian gumy (np.
neoprenu) lub innych polimerów (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami
stalowymi.
Łożysko elastomerowe lizgowe - łożysko elastomerowe odkształcalne przesuwne wykonane z
bloku elastomeru pokrytego PTFE, po którym może się lizgać polerowana płyta stalowa.
Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluorowęglowe, o bardzo małym
współczynniku tarcia.
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Materiały do wykonania robót

2.2.1.

Zgodno ć materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST. Dla wszystkich zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub aktualną
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru za wiadczenia producenta, potwierdzające
spełnienie przez zastosowane łożyska wymaganych wła ciwo ci oraz trwało ci, a także wyniki
przeprowadzonych badań.
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, można stosować łożyska spełniające
wymagania podane poniżej.
2.2.2. Materiały do wykonania łożysk
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia łożysk elastomerowych
Blachy wewnętrzne zbrojenia powinny być wykonane ze stali podwyższonej wytrzymało ci lub
równoważnej, której wydłużenie a5 ≥18%. Blachy zewnętrzne zbrojenia mogą być wykonane ze stali
zwykłej jako ci, której wydłużenie a5 ≥18%. Stal powinna spełniać wymagania Polskiej Normy lub
aprobaty technicznej.
Minimalna grubo ć blach wewnętrznych zbrojenia powinna wynosić 2 mm. Blachy wewnętrzne
powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Należy stosować tylko takie metody wycinania blach, które
nie dają skaz, zadziorów i szorstkich krawędzi. Jeżeli warstwy wewnętrzne elastomeru mają grubo ć ≤ 8
mm to minimalna grubo ć blach zewnętrznych powinna wynosić 15 mm, a w przypadku warstw
grubszych 20 mm.
2.2.2.2. Elastomer
Elastomer stosowany do wyrobu łożysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego,
chloroprenowego ewentualnie z poliuretanu. Zawarto ć kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w
mieszance powinna wynosić co najmniejŚ
 60% w łożyskach, których G=0,7 MPa,
 55% w łożyskach, których G=0,9 MPa,
 50% w łożyskach, których G=1,15 MPa,
gdzie G - moduł odkształcenia postaciowego.
Elastomery na bazie kauczuku powinny mieć twardo ć od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie
poliuretanów twardo ć od 60° Sh A do 80° Sh A. Twardo ć powinna być okre lona wg metody Shore’a A
zgodnie z PN-80/C-04238 [12].
Zaleca się stosować do łożysk elastomer o twardo ci (605)°Sh A, zapewniający moduł
odkształcenia postaciowego G=(0,9  0,15) MPa.
Do produkcji łożysk nie można stosować żadnych odpadów gumowych lub gumy z odzysku.
Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odporno cią na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, benzyny, soli oraz
ekstremalnych temperatur, w których eksploatowane jest łożysko (od -35° C do +50°C).
Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardo ci 60° Sh A powinny spełniać wymagania
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wła ciwo ci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardo ci 60° Sh A
Cecha
Według normy
Jednostka
Kauczuk
Poliuretan
Moduł odkształcenia postaciowego
PN-93/C-04210 [2]
MPa
1,20,15
0,90,15
MPa
Wytrzymało ć na rozciąganieŚ
- próbki formowane
16
20
- próbki wycinane
14
18
PN-93/C-04205 [3]
3
Wydłużenie przy zerwaniuŚ
%
- próbki formowane
425
300
- próbki wycinane
375
250
4
Odkształcenie trwałe po 24 h w temp. 70°C
PN-80/C-04246 [4],
15
PN-54/C-04253 [5],
%
10
301)
PN-80/C-04290 [6]
20
5
Wytrzymało ć na rozdzieranie
PN-86/C-04254 [7]
kN/m
10
81)
6
Odporno ć na starzenieŚ maksymalna
zmiana warto ci pierwotnejŚ
- twardo ć
°Sh A
5
5(+10)1)
PN-82/C-04216 [8]
- wytrzymało ć na rozciąganie
%
15
15
- wydłużenie przy zerwaniu
%
25
25
7
Odporno ć ozonowaŚ wydłużenie 30%
przez 96 h w temp. (40±2)°C, stężenie 100
PN-85/C-05015 [9]
bez rys
bez rys
pphm (25 pphm)1)
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
Lp.
1
2
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W przypadku elastomerów o innych dopuszczalnych twardo ciach, wymagania są te same, z
wyjątkiem minimalnego wydłużenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzymało ci na rozdzieranie.
Wymagania wobec tych cech podano w tablicy 2.
Tablica 2. Wydłużenie i wytrzymało ć na rozdzieranie elastomerów o twardo ci różnej od 60° Sh A
Według normy
Jednostka Twardo ć elastomeru °Sh A
50±5
705
1
Wydłużenie przy zerwaniuŚ
- próbki formowane
450
300
PN-93/C-04205 [3]
%
- próbki wycinane
400
250
2
Wytrzymało ć na rozdzieranie
7
12
PN-86/C-04254 [7]
kN/m
51)
101)
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
Lp.

Cecha

2.2.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)
PTFE, z którego są wykonane arkusze elementów lizgowych, powinien być materiałem
czystym, bez wypełniaczy, wcze niej nie przerabianym. Nie dopuszcza się materiału regenerowanego.
PTFE powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Lp.
1
2
3
4

Cecha
Gęsto ć
Wytrzymało ć na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Twardo ć

Wymagania normy
PN-92/C-89035[10]
PN-81/C-89034[11]
PN-80/C-04238[12]

Tablica 3. Wymagania wobec PTFE
Jednostka
Warto ć
g/cm2
od 2,14 do 2,20
MPa
≥29
%
≥300
°Sh D
≥65

2.2.2.4. Kleje
Kleje do łączenia elastomeru ze stalą lub PTFE ze stalą lub elastomerem powinny zapewniać
wytrzymało ć złącza nie mniejszą niż słabszego z łączonych materiałów.
W przypadku PTFE należy stosować tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE
do płyt stalowych powinny zapewnić przyczepno ć o minimalnej wytrzymało ci na odrywanie 5 N/mm
szeroko ci skleiny - w przypadku badań doraźnych oraz 4 N/mm szeroko ci skleiny - w przypadku badań
długotrwałych.
Kleje do elastomeru powinny dawać wytrzymało ć skleiny między elastomerem a blachą
stalową, równą co najmniej 7 N/mm szeroko ci skleiny wg PN-86/C-04254 [7].
Kleje powinny być odporne na działanie smarów, czynników atmosferycznych i biologicznych
oraz temperatury, w której eksploatowane będzie łożysko.
2.2.3. Łożyska elastomerowe
Należy stosować łożyska elastomerowe, dla których producent gwarantuje okres użytkowania
nie krótszy niż 20 lat.
Zastosowane łożyska powinny mieć powierzchnię gwarantującą przy obciążeniu osiowym
naprężenia dociskoweŚ
 dla powierzchni łożysk nie większych niż 1200 cm2 - nie mniejsze niż 3 MPa,
 dla powierzchni łożysk większych niż 1200 cm2- nie mniejsze niż 5 MPa.
Przy naciskach mniejszych niż okre lono powyżej, łożyska powinny być wyposażone w
elementy kotwiące, przy czym nad łożyskami nie dopuszcza się naprężeń rozciągających od obciążeń
przekazanych przez łożysko na podporę. Bolce lub ruby kotwiące powinny być typu odpornego na
drgania.
Zastosowane łożyska powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów
podpieranych, przy dopuszczalnym kącie odkształcenia postaciowego  = 0,7 dobranych grubo ci warstw
elastomeru. W przypadku, gdy odkształcalno ć łożyska nie spełnia powyższego wymagania, łożysko
powinno być zaopatrzone w urządzenie lizgowe, zapewniające przemieszczenia w okre lonych
kierunkach, regulowane odpowiednimi prowadnicami.
Wszystkie odsłonięte elementy stalowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z Polską Normą.
Łożyska po wykonaniu powinny być trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub
nazwy handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien być niepowtarzalny,
aby umożliwić w razie potrzeby prze ledzenie zapisów kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer
seryjny powinien być także widoczny po ustawieniu łożyska na podporze. Górna powierzchnia łożyska
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powinna być wyraźnie oznakowana, a na niej zaznaczoneŚ wielko ć i kierunek projektowanego
przemieszczenia oraz osie służące do ustawienia łożyska na podporze (nie dotyczy to łożysk
elastomerowych bez stalowych płyt dociskowych).
2.2.3.1. Płaskie poduszki lub ta my niezbrojone
Łożyska w kształcie płaskich poduszek powinny być formowane w jednym odcinku lub mogą
stanowić pojedynczy element wycięty z wcze niej formowanych ta m lub płyt. Wycięcie powinno dawać
gładką powierzchnię bez uszkodzeń termicznych elastomeru.
2.2.3.2. Łożyska zbrojone
Łożyska zbrojone powinny być formowane w postaci jednego elementu, pod ci nieniem i w
podwyższonej temperaturze - w przypadku elastomerów chloroprenowych lub elementu odlewanego
grawitacyjnie - w przypadku poliuretanów. Blachy zbrojenia powinny być całkowicie otulone
elastomerem. Minimalna odległo ć między stalowymi blachami uzbrojenia, a krawędzią boczną łożyska
powinna wynosić 4 mm.
2.2.3.3. Przekładki dystansowe w formach
W przypadku stosowania przekładek dystansowych zapewniających wła ciwy odstęp blach
stalowych oraz ich otuliny zewnętrznej, powinny one spełniać następujące warunkiŚ

rednica otworu pozostawionego na powierzchni łożyska nie powinna być większa niż
10 mm,
 krawędź otworu nie powinna znajdować się bliżej niż 10 mm od krawędzi blachy
uzbrojenia,
 powierzchnia przekroju otworów powinna być możliwie minimalna, w żadnym przypadku
ich całkowita powierzchnia nie może przekraczać 3% ciskanej powierzchni łożyska.
2.2.3.4. Klejenie elastomeru
Płyty stalowe przed klejeniem powinny być pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, które należy
usunąć sposobem mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi podczas procesu wulkanizacji.
2.2.3.5. Uchwyty montażowe
Łożyska powinny być zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Do przygotowania i ułożenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod łożysko Wykonawca
powinien dysponować szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, pacą, szpachlą lub
innym narzędziem do nakładania zaprawy ewentualnie aparaturą do wlewania lub tłoczenia zaprawy
samorozlewnej pod łożysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Przewiduje się ręczne ustawianie łożysk. W przypadku zastosowania łożysk kotwionych
konieczne są wiertarki do betonu do wywiercenia otworów na sworznie kotwiące.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

4.2.

Przenoszenie, transport i przechowywanie ło ysk

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania łożyska powinny być czyste oraz
zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadów atmosferycznych,
zanieczyszczeń i innych szkodliwych czynników. Poza tym łożyska gumowe powinny być
przechowywane zgodnie z zasadami normy PN-75/C-94099 [19].
Łożyska powinny być pakowane w szczelne skrzynki, z ochroną elementów łożysk przed
wzajemnym obcieraniem, a także wstrząsami i uderzeniami. Transport łożysk powinien odbywać się w
krytych wagonach kolejowych lub pod plandeką w skrzyniach samochodów ciężarowych, zgodnie z
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obowiązującymi przepisami transportowymi. Łożyska przed ustawieniem na podporach powinny być
chronione przed uszkodzeniem.
Materiały do wykonania podlewek powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie” [20] oraz zgodnie z PN-S-10060Ś1998 [15].
5.2.

Monta ło ysk

Łożyska powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmująŚ
 roboty przygotowawcze,
 przygotowanie podłoża betonowego do montażu łożyska,
 ułożenie podlewki,
 montaż łożyska,
 roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inspektora NadzoruŚ
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
 okre lić kolejno ć, sposób i termin wykonania robót.
5.4.

Ogólne warunki prowadzenia robót

Łożyska ruchome powinny być ustawione w ten sposób, aby położenie neutralne zajmowały w
temperaturze otoczenia +10°C i w przypadku obciążenia przęsła połową obciążenia ruchomego
przyjętego w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem łożyska należy sprawdzić czy temperatura
konstrukcji przęsła w czasie montażu łożyska mie ci się w zakresie tolerancji przewidzianych w
dokumentacji projektowej w stosunku do temperatury +10°C.
Łożyska powinny być ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacją projektową, z
uwzględnieniem oznaczeń na wierzchu łożyska. Pierwsze łożysko powinno zostać ustawione w obecno ci
przedstawiciela producenta łożysk lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
W celu wymiany łożysk należy zapewnić możliwo ć podniesienia ustroju niosącego mostu, np.
za pomocą niszy podporowych. Ustawienie łożysk bez zapewnienia spływu wody z łożyska i z niszy
podporowej jest niedozwolone.
5.5.

Ustawianie ło ysk

Łożyska powinny być ustawiane na po redniczących warstwach zaprawy, które służą jako
warstwy wyrównawcze i poziomujące. Tylko łożyska elastomerowe bez zewnętrznych płyt stalowych,
można ustawiać bezpo rednio na powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna być czysta, sucha
gładka i pozioma z dopuszczalnymi odchyłkami podanymi w punkcie 6.4.
Podlewkę można wykonaćŚ
a) przez ułożenie gęsto plastycznej zaprawy w formie stożka i opuszczenie na nią łożyska w ten
sposób, że nadmiar zaprawy będzie wyci nięty na wszystkich jego bokach,
b) przez wlewanie lub tłoczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Sposób b) powinien być stosowany w przypadku łożysk z kotwami lub sworzniami czołowo
spawanymi do dolnej płyty łożyska. Przed wykonaniem podlewki, łożysko należy ustawić w
projektowanym położeniu za pomocą klinów lub innych podkładek. Niedopuszczalne jest pozostawienie
sztywnych elementów pod łożyskiem. Po osiągnięciu przez zaprawę wymaganej wytrzymało ci, sztywne
kliny i podkładki powinny być usunięte. Należy stosować podkładki i kliny z materiałów ci liwych. Do
tego celu nie nadają się elastomery, gdyż są materiałami nie ci liwymi.
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Łożyska powinny być podsadzane na całej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno być
pod nimi pustek lub twardszych miejsc. Materiał do wykonania podlewki powinien przenosić
przewidziane obciążenia bez uszkodzeń. Powierzchnie pod podlewki powinny być przygotowywane
odpowiednio do rodzaju stosowanej zaprawy, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Górna
powierzchnia każdej podlewki poza łożyskiem powinna mieć spadki na zewnątrz łożyska.
Podlewki powinny być wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, żywicowej lub
cementowo-żywicowej. Przed przystąpieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podłożyskowego
powinien być nasycony wodą, aby uniknąć potem jej odsączania z zaprawy. Nadmiar wody powstały na
powierzchni po wylaniu zaprawy, powinien być usunięty. Jeżeli stosowana jest zaprawa na bazie żywicy,
to chemiczne wła ciwo ci żywicy oraz stosunek żywicy do wypełniaczy powinny być dobrane w ten
sposób, aby uzyskać zadowalająca konsystencję i czas wiązania, zapewniający prawidłowe ustawienie
łożyska w warunkach budowy. Jeżeli zaprawa na bazie żywicy ma być w bezpo rednim kontakcie z
łożyskiem, to należy sprawdzić do wiadczalnie jej obojętno ć chemiczną wobec materiału łożyska oraz
współczynnik tarcia.
Deskowania do zaprawy nie należy usuwać wcze niej nim zwiąże zaprawa. Musi być ono jednak
usunięte w chwili włączenia łożyska do współpracy z konstrukcją niosącą. Usuwanie deskowania przez
jego wypalanie jest niedopuszczalne.
W przypadku łożysk kotwionych, otwory na sworznie kotwiące powinny być wiercone i
rozwiercane. rednica otworów na bolce do kotwienia powinna być o 2 mm większa niż nominalna
rednica bolca w przypadku mocowania łożysk do elementów stalowych bądź prefabrykatów betonowych
oraz o 3 mm większa, w przypadku betonu wylewanego na budowie.
5.6.

Opuszczanie konstrukcji prz sła na ło yska

Opuszczanie konstrukcji przęsła na łożyska powinno przebiegać zgodnie z dokumentacją
projektową. Może to nastąpić dopiero po osiągnięciu przez podsadzkę wymaganej wytrzymało ci.
Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzające swobodnym ruchom łożyska powinny być
usunięte.
Konstrukcje przęseł betonowanych na miejscu mogą być wylewane bezpo rednio nad górną
powierzchnią łożyska, po jego wła ciwym ustawieniu. W tym przypadku powierzchnia łożyska oraz
przęsła powinny być w bezpo rednim kontakcie, bez żadnych warstw oddzielających. Boczne
powierzchnie łożysk powinny być zabezpieczone przed zalaniem ich masą betonową. W tym celu łożyska
można osłonić płytami styropianowymi lub miękkimi płytami pil niowymi nasyconymi bitumem i
uszczelnionymi gipsem.
W przypadku przęseł prefabrykowanych lub stalowych, należy przewidzieć podkładki
wyrównawcze, zapewniające równomierno ć docisku między konstrukcją przęsła a górną powierzchnią
łożyska.
Jeżeli jest konieczna korekta rzędnych posadowienia łożyska, to powinna być ona
przeprowadzona metodą tłoczenia lub podbijania dolnej płyty łożyska przy użyciu zaprawy.
5.7.

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy
obiektu i roboty porządkujące.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2.

Badania materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, protokoły z badań
łożysk w wytwórni itp.), potwierdzające zgodno ć materiałów z wymaganiami punktu 2
niniejszej specyfikacji,
b) ew. wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
okre lone w punkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
a)
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6.2.1. Badania materiałów na łożyska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojenia łożysk
Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu ich zgodno ci z wymaganiami punktu 2.2.2.1 na
podstawie analizy dostarczonych atestów hutniczych.
6.2.1.2. Elastomer
Warunki ogólne badań wła ciwo ci elastomerów obowiązują wg PN-81/C-04200 [14].
Elastomer powinien spełniać wymagania podane w punkcie 2.2.2.2, przy czym badanie
odporno ci ozonowej wymagane jest tylko w przypadku zastosowania nowego elastomeru. Pozostałe
badania wyszczególnione w tablicach 1 i 2 powinny być wykonywane zarówno w przypadku
zastosowania nowego elastomeru, jak w przypadku każdej partii łożysk.
Badania elastomeru powinny być przeprowadzone na specjalnie formowanych próbkach. Gdyby
wymagane było przeprowadzenie badań na próbkach wyciętych z gotowych łożysk, to próbki te należy
pobierać następującoŚ
 próbki do wyznaczania twardo ci, wytrzymało ci na rozciąganie i wydłużenie przy
zerwaniu, odporno ci na starzenie, odporno ci ozonowej, powinny być pobierane w ten
sposób, aby jedna z dwóch większych powierzchni próbki stanowiła czę ć zewnętrznej
powierzchni łożyska,
 próbki do wyznaczania odkształcenia trwałego przy ciskaniu powinny być pobierane z
obszaru położonego jak najbliżej rodka łożyska,
 próbki wycięte z gotowych łożysk powinny spełniać wszystkie wymagania podane w
tablicach 1 i 2. Z gotowych łożysk nie można uzyskać próbek do badania modułu
odkształcenia postaciowego. Moduł ten otrzymuje się badając kompletne łożyska metodą
podaną w normie PN-S-10060Ś1998 [15], pkt 3.2.5.3.
6.2.1.3. PTFE
Próbki do badań wycięte z arkusza PTFE powinny być badane w temperaturze (232)°C.
Gęsto ć należy okre lać jako rednią z 3 próbek. Wytrzymało ć na rozciąganie i wydłużenie powinny być
okre lone na 5 próbkach. Grubo ć próbki powinna wynosić (20,2) mm, a szybko ć wydłużenia 50
mm/min. Badanie twardo ci należy przeprowadzać na co najmniej 3 próbkach, dokonując pomiaru
przynajmniej w 10 miejscach (nie mniej jednak niż w 3 miejscach na jednej próbce). Grubo ć próbki do
badań twardo ci powinna wynosić co najmniej 4,5 mm. Pozostałe warunki badań okre lają normy
wymienione w tablicy 3.
6.2.1.4. Kleje
Wytrzymało ć klejów powinna być okre lona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 [17] i
PN-69/C-89302 [18]. Badanie wytrzymało ci kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinno być
wykonane zgodnie z PN-69/C-89301[17] na co najmniej 6 próbkach niestarzonych.
6.2.2. Tolerancje i odchyłki wymiarów łożysk elastomerowych i ich elementów
Sprawdzenie wymiarów i kształtu poszczególnych czę ci łożysk należy wykonywać za pomocą
przyrządów pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonów, cyrkla, promieniomierza, kątowników,
liniału, szczelinomierzy, suwmiarki, ruby mikrometrycznej itp.), zapewniających dokładno ć jak w
punktach poniżej.
6.2.2.1. Odchyłki wymiarów zewnętrznych
Wymiary zewnętrzne łożysk kompletnych powinny zachować odchylenia podane w tablicy 4.
Rodzaj łożyska
Elastomerowe do wysoko ci 100mm
Elastomerowe o wysoko ci od 100 mm do 150 mm
Elastomerowe o wysoko ci powyżej 150 mm

Tablica 4. Odchyłki wymiarów zewnętrznych łożysk
Odchyłki, mm
wymiarów w planie
wysoko ci
±2
+4-2
±3
+4-2
±4
+4-2

Wysoko ć całkowita łożyska wyznaczana jest jako rednia arytmetyczna z pomiarów w 4 jego
narożach oraz w osi.
6.2.2.2. Odchyłki grubo ci elastomerowych warstw wewnętrznych i zewnętrznych
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Grubo ć warstw elastomeru jest wyznaczana jako rednia arytmetyczna z pomiarów w 4
punktach największej powierzchni łożyska. Punktami tymi są naroża - w przypadku łożysk
prostokątnych, naroża kwadratu wpisanego w okrąg - w przypadku łożysk okrągłych.
Odchyłki grubo ci warstw wewnętrznych powinny spełniać warunki podane w tablicy 5.
Lp.
1
2
3

Projektowana grubo ć
warstw „t” [mm]
t6
6<t12
12 < t

Tablica 5. Odchyłki grubo ci elastomerowych warstw wewnętrznych
Grubo ć rzeczywista
Uwagi
rednia „t r” [mm]
w dowolnym punkcie [mm]
(10,15)t
(10,15)t r
decyduje warto ć większa
(10,12)t lub 0,9
(10,12)t r lub 0,9
decyduje warto ć większa
(10,10)t lub 1,5
(10,10)t r lub 1,5

Grubo ć górnej i dolnej warstwy zewnętrznej w łożyskach elastomerowych uzbrojonych
powinna wynosić minimum 2,5 mm. W przypadku warstw grubszych niż 2,5 mm, obowiązują odchyłki
jak w tablicy 7.
6.2.2.3. Odchyłki wymiarowe blach w planie

Dopuszczalne odchyłki wymiarów blach w planie wynosząŚ +2 mm, -1 mm. Wielko ć szczeliny
okre lonej sposobem podanym w punkcie 6.2.2.4 nie powinna przekraczać 1% przekątnej ( rednicy) lub
1,5 mm (decyduje warto ć większa).
6.2.2.4. Płasko ć powierzchni obciążonej łożyska
Płasko ć okre lana jest przez pomiar szczeliny między spodem poziomnicy, przyłożonej wzdłuż
przekątnej lub rednicy powierzchni obciążonej łożyska a tą powierzchnią. Szczelina ta nie może
przekraczać 0,3% przekątnej ( rednicy) lub 1,5 mm (decyduje większa warto ć). W przypadku
powierzchni wypukłej należy sprawdzić, czy szczeliny na obu końcach poziomnicy są równe i spełniają
powyższe odchyłki.
6.2.3. Badania łożysk kompletnych
Badania łożysk kompletnych powinny być wykonane w wytwórni i powinny obejmowaćŚ
 badania prototypów, w celu sprawdzenia zgodno ci ich z projektem,
 badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostały użyte wła ciwe materiały i
procedury technologiczne,
 badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, że łożyska spełniają wymagania Polskiej Normy
lub aprobaty technicznejś podczas tych badań mogą być wykorzystane wyniki badań
prototypów i badań wykonywanych podczas produkcji.
Należy wykonać przynajmniej jedną pełną serię badań kompletnych na trzech elementach
wybranych losowo z objęto ci produkcyjnej około 1500 dcm3.
Badanie wła ciwo ci kompletnych łożysk elastomerowych należy prowadzić w temperaturze
(232)°C, chyba że stanowią inaczej warunki poszczególnych rodzajów badań. Na powierzchniach
zewnętrznych łożysk elastomerowych nie powinno być widocznych stałych uszkodzeń w wyniku
jednokrotnego ich obciążenia obciążeniem odpowiadającym stanowi granicznemu użytkowania lub
stanowi granicznemu no no ci.
Wymagane badania elastomerowych łożysk kompletnych zostały wyszczególnione i opisane w
PN-S-10060Ś1998 [15], pkt 3.2.5.3.
6.2.4. Protokół z badań
Z badań łożysk powinien być sporządzony protokół, który powinien zawieraćŚ
 opis łożyska i jego numer identyfikacyjny,
 wymiary łożyska poddanego badaniom,
 atesty materiałowe,
 daty i czas trwania badań,
 uwagi o stanie łożyska po badaniu,
 fotografie z badań,
 wyniki pomiaru wszystkich odkształceń, przemieszczeń i obciążeń,
 wymiary elementów składowych łożyska po badaniu,
 powołanie na odpowiednie normy.
6.2.5. Kontrola po dostarczeniu łożysk na budowę
Na budowie, przed wbudowaniem łożyska należy skontrolować i opisać stan łożyska, szczególną
uwagę zwracając naŚ
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6.3.

widoczne uszkodzenia,
czysto ć powierzchni zewnętrznych,
zgodno ć z dokumentacja projektową,
oznakowanie na górnej powierzchni łożyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie
kierunków x i y),
opakowanie.

Kontrola usytuowania otworów do kotwienia płyt ło yskowych
Położenie osi otworów do kotwienia powinno spełniać odchyłki wg PN-88/M-85030 [13].

6.4.

Kontrola powierzchni betonowych pod ło yskiem

Powierzchnie betonowe do bezpo redniego ustawiania na nich łożysk elastomerowych, na
płaskiej powierzchni zajętej przez łożysko, nie powinny odbiegać od płaszczyzny poziomej o więcej niż
0,3% - w przypadku oparcia na łożysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku
przęseł betonowanych bezpo rednio na łożysku.
Tolerancje poziomu osadzenia dwóch lub więcej łożysk na tej samej podporze powinny być
zgodne z dokumentacja projektową.
6.5.

Kontrola ustawienia ło ysk

Odchylenie ustawienia łożysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji
niosących betonowanych na mokro nie powinno przekraczać 5 mm, a w przypadku pozostałych
konstrukcji 2 mm w stosunku do rzeczywistego położenia konstrukcji po zmontowaniu.
Łożyska powinny być ustawione w ten sposób, że położenie ich osi nie powinno odbiegać więcej
niż  3 mm od projektowanego położenia. Poziom jednego łożyska lub rednie poziomy kilku łożysk na
dowolnej podporze powinny mie cić się w odchyłce  0,0001 sumy długo ci sąsiednich przęseł belki
ciągłej, ale nie powinny przekraczać  5 mm.
Dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny poziomej wynosi 1Ś200 w dowolnym kierunku.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) łożyska elastomerowego danej no no ci i rodzaju.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 podłoże betonowe przygotowane do ustawienia łożyska,
 ewentualne osadzenie sworzni kotwiących.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne” oraz niniejszej ST.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmujeŚ
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup i transport materiałów do wykonania robót,
 wykonanie rusztowań pomocniczych do wykonania robót,
 przygotowanie podłoża do osadzenia łożyska,
 montaż łożyska na podporze, w tym ewentualne wykonanie zakotwienia łożyska,
 regulację łożyska,
 rozbiórkę rusztowań,
 usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy,
 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejszą OST obejmujeŚ
 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 ZWI ZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne ST
1.

ST-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.

PN-93/C-04210

3.
4.

PN-93/C-04205
PN-80/C-04246

5.
6.
7.
8.

PN-54/C-04253
PN-80/C-04290
PN-86/C-04254
PN-82/C-04216

9.

PN-85/C-05015

10.

PN-92/C-89035

11.

PN-81/C-89034

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-80/C-04238
PN-88/M-85030
PN-81/C-04200
PN-S-10060Ś1998
PN-69/C-89300
PN-69/C-89301
PN-69/C-89302
PN-75/C-94099

Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modułu przy ciskaniu oraz
wytrzymało ci połączenia z płytkami z materiałów sztywnych - Metoda
cinania czterech powierzchni.
Guma - Oznaczanie wła ciwo ci wytrzymało ciowych przy rozciąganiu.
Guma - Oznaczanie relaksacji naprężenia przy ciskaniu w podwyższonej
temperaturze.
Guma - Oznaczanie odkształcenia przy ciskaniu.
Guma - Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ciskaniu.
Guma - Oznaczanie wytrzymało ci na rozdzieranie.
Guma - Oznaczanie odporno ci na przyspieszone starzenie w powietrzu o
podwyższonej temperaturze za pomocą zmian wła ciwo ci fizycznych.
Guma - Oznaczanie odporno ci na działanie ozonu w warunkach
wydłużeń statycznych.
Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gęsto ci i gęsto ci względnej
tworzyw nieporowatych.
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymało ciowych przy
statycznym rozciąganiu.
Guma - Oznaczanie twardo ci metoda Shore’a.
Kołki - Wymagania i badania.
Guma - Ogólne wytyczne wykonywania badań wła ciwo ci fizycznych.
Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na cinanie.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na odrywanie.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na oddzieranie.
Wyroby gumowe - Wytyczne przechowywania.

10.3. Inne dokumenty
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63, poz. 735).
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11. ZAŁ CZNIK
PRZYKŁAD ŁO YSKA ELASTOMEROWEżO
(wg materiału producenta)
1. Widok konstrukcji łożyska elastomerowego

2. Rodzaje produkowanych łożysk
Łożyska tego typu realizują poziome przemieszczenia konstrukcji przez odkształcalno ć
postaciową neoprenu (łożyska gumowe odkształcalne), albo – w przypadku wymaganych dużych
przemieszczeń – przez po lizg stalowej, górnej czę ci łożyska względem dolnej po warstwie PTFE
(łożyska gumowe lizgowe).
Wykonywane są zarówno łożyska gumowe odkształcalne jak i lizgowe o no no ciach od 0,3
MN do 2,0 MN.
Wymiary łożyskŚ






łożysko 0,3 MN

150 x 200 x 40 mm,

łożysko 0,6 MN

190 x 320 x 70 mm,

łożysko 1,2 MN

300 x 400 x 70 mm.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.07.02

Strona 14

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

82

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź

ST-07.07.03
PRÓBNE OBCI

ENIE OBIEKTU

Kraków, listopad 2012 r.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź
ST – 07.07.03

Strona 1

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST-07.07.03
PRÓBNE OBCI

ENIE OBIEKTU

1.

WST P.......................................................................................................................... 3

2.

MATERIAŁY ............................................................................................................... 3

3.

SPRZ T ........................................................................................................................ 3

4.

TRANSPORT................................................................................................................ 4

5.

WYKONANIE ROBÓT................................................................................................ 4

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT ................................................................................ 6

7.

OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................ 6

8.

ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................... 6

9.

PODSTAWA PŁATNO CI .......................................................................................... 6

10.

PRZEPISY ZWI ZANE .......................................................................................... 7

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź
ST – 07.07.03

Strona 2

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące próbnego obcią enia
obiektów in ynierskichŚ mostów, kładek, przepustów itp.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy
mostów. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45221.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu
próbnego obcią enia obiektów in ynierskichŚ mostów, kładek, przepustów itp.
Roboty obejmująŚ
 wykonanie projektu próbnego obcią enia,
 oględziny obiektu przed próbnym obcią eniem,
 próbne obcią enie statyczne,
 oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obcią enia,
 ocenę wyników próbnego obcią enia i sporządzenie protokołu z próbnego obcią enia.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
1.4.1.

Próbne obciążenie - poddanie obiektu mostowego obcią eniu o warto ci okre lonej w projekcie
próbnego obcią enia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzone ugięcia konstrukcji są
zgodne z teoretycznie obliczonymi warto ciami.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z projektem
próbnego obcią enia, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.

2.2.

Materiały do próbnego obci enia mostu

Piasek lub woda jako materiał balastujący oraz stosowne do nich pojemniki - zgodnie z
projektem obcią enia i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposobem i materiałem.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, narzędzia i urządzenia, które nie gwarantują wymagań jako ciowych robót,
będą odrzucone przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do robót.
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3.2.

Sprz t do wykonania próbnego obci enia

a) Próbne obcią enie obiektu nale y wykonać obcią ając obiekt samochodami
cię arowymi (wywrotkami) załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym
o masie i naciskach na o okre lonymi w projekcie próbnego obcią enia, lub
pojemnikami wypełnionymi wodą lub piaskiem dla obiektów na które samochody nie
mogą wjechać (np. kładki dla pieszych lub dla przeprowadzenia instalecji).
b) Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników
tensometrycznych lub czujników elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami
pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi o
dokładno ci do 0,1 mm. Wykonawca – przed przystąpieniem do próbnego obcią enia –
przedstawi Inspektorowi Nadzoru dane techniczne stosowanych przyrządów
pomiarowych.
Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna
być łatwa do zamontowania i obsługi.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 4.

4.2.

rodki transportu

rodki transportu u yte do próbnego obcią enia wymagają zainstalowania na nich odpowiednich
ładunków, by uzyskać wymagane naciski na osie pojazdów, co wymaga odpowiedniego skontrolowania
na wagach w obecno ci Inspektora Nadzoru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 5.
Przed rozpoczęciem próbnego obcią enia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt próbnego obcią enia.
Projekt próbnego obcią enia powinien obejmowaćŚ
 schemat obcią enia ustroju niosącego z okre leniem kolejno ci obcią ania przęseł i
usytuowaniem obcią enia (pojemników lub samochodów),
 procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów,
 okre lenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć,
 obliczenie ugięć od rzeczywistych obcią eń u ytych w badaniach, wykonane dla wszystkich
punktów pomiarowych.
Przy opracowywaniu projekt próbnego obcią enia Wykonawca powinien opierać się na
zało eniachŚ próbne obcią enie wywoła w konstrukcji naprę enia/siły wewnętrzne o warto ciach
zbli onych do warto ci ekstremalnych dla obcią enia normatywnego obcią enie normatywne konstrukcji
jest zgodne klasą obcią enia podaną w Dokumentacji Projektowej.
5.2.

Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z „Projektem próbnego obcią enia”, wykonanym
przez Wykonawcę robót.
Próbne obcią enie mostu oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie
Zamawiającego IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana do badań budowli
mostowych. W ka dym przypadku podwykonawca wykonujący próbne obcią enie powinien być
niezale ny od Wykonawcy, niezale na od Wykonawcy.
Badanie powinno być przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymało ci projektowanej, a
więc po 28 dniach.
Próbne obcią enie powinno być przeprowadzane w takiej porze dnia, aby mo liwie
wyeliminować wpływ temperatury i nasłonecznienia na stan naprę enia i odkształcenia konstrukcji.
Najkorzystniej jest przeprowadzać te badania nocą (nie wcze niej ni 2 godziny po zachodzie słońca i nie
pó niej ni 2 godziny przed wschodem słońca) lub w dni bezsłoneczne.
Roboty przygotowawcze do próbnego obcią enia obejmująŚ
 opracowanie organizacji i przebiegu badań,
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przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej,
wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury,
monta i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury
pomiarowej,
oznakowanie na powierzchni górnej obiektu miejsc i kolejno ci ustawienia rodków
obcią ających oraz ich wytarowanie,
sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych.

5.2.1.

Oględziny obiektu przed i po próbnym obcią eniu
Oględziny nale y wykonać przed i po próbnym obcią eniu. Oględziny mają na celu wykrycie
nieuzbrojonym okiem uszkodzeń materiału elementów konstrukcji lub ich połączeń oraz stanu
nawierzchni i konstrukcji. W przypadku obiektu stalowego nale y dokładnie skontrolować spoiny i
materiał w ich sąsiedztwie.
Szczególnie nale y zwrócić uwagę czy nie pojawiły się rysy lub widocznie uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadomić o zauwa onych uszkodzeniach Inspektora Nadzoru.
5.3.

Próbne obci enie statyczne

Je eli w projekcie próbnego obcią enia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z
zachowaniem następujących warunkówŚ
a) Obcią enie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu
obcią ać taborem.
b) Obcią enie powinno być wprowadzone z prędko cią nie większą ni 0,5 m/s.
c) Wszystkie przemieszczenia nale y mierzyć z dokładno cią do 0,1 mm.
d) Obcią enie powinno pozostawać na przę le dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się
mniejszy ni 1% (konstrukcje elbetowe) lub 2 % (konstrukcje stalowe) całkowitego ugięcia
obliczeniowego.
Największe ugięcia ustroju niosącego powinny być ustalone na podstawie serii odczytów, a
mianowicie przynajmniejŚ
 dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obcią enia na obiekt,
 jeden odczyt bezpo rednio po całkowitym obcią eniu obiektu,
 seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłu szych ni 15 min w czasie
znajdowania się obcią enia na obiekcie,
 odczyt bezpo rednio po obcią eniu,
 seria odczytów następujących po sobie po obcią eniu, w odstępach co 15 min, dopóki
ró nice ugięć nie staną się mniejsze ni 1 % (konstrukcje elbetowe) lub 2 % (konstrukcje
stalowe) ugięcia całkowitego,
 łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego nale y wykonać badania dotyczące osiadania
podpór oraz przesuwu ło ysk,
 równolegle z pomiarem odkształceń nale y wykonywać oględziny konstrukcji w punktach
charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć.
Podczas wykonywania próbnego obcią enia nale yŚ
 rejestrować temperaturę, wilgotno ć, nasłonecznienie itp. czynniki,
 stosować dwie ró ne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych
niwelację i czujniki mechaniczne,
 jednocze nie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielko ci (stosując np. niwelację
przy du ej liczbie punktów pomiarowych trzeba przewidzieć kilka stanowisk
pomiarowych),
 powtarzać ka dy pomiar,
 prowadzić dziennik badań.
Dla obiektów elbetowych ugięcia pomierzone powinny mie cić się w granicach
dopuszczalnych odchyleń wg PN-77/S-10040. Dla obiektu stalowego przemieszczenia i odkształcenia
sprę yste nie mogą być większe od warto ci obliczonych dla rzeczywistego obcią enia próbnego, a
przemieszczenia trwałe i sprę yste d wigarów głównych nie mogą przekroczyć warto ci dopuszczalnych
wg PN082/S-10052.
Po zakończeniu próbnego obcią enia, obiekt nale y poddać szczegółowym oględzinom w celu
wykrycia ewentualnych zmian lub uszkodzeń.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 6.

6.2.

Zakres badań

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji, a w szczególno ciŚ
 Cię ar balastu u ytego do próbnego obcią enia mo e ró nić się od podanego w projekcie
próbnego obcią enia nie więcej ni o ± 5%. Obcią enia na o pojazdów powinny być
sprawdzane bezpo rednio przed rozpoczęciem próbnego obcią enia.
 Przed i po próbnym obcią eniu nale y przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu wykrycia
ewentualnych rys i innych widocznych uszkodzeń.
 Odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń
powinny być zgodne z ST.

rodki transportowe u yte do próbnego obcią enia muszą być sprawne.
 Kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa.
 Sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodno ć z projektem próbnego
obcią enia.
Wykonawca powinien ująć wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone w czasie próbnego
obcią enia w raporcie, który przeka e Inspektorowi Nadzoru. W raporcie powinno być zawarte
porównanie otrzymanych wyników z odpowiednimi obliczonymi warto ciami.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest ryczałt za wykonanie próbnego obcią enia obiektu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Roboty objęte
niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów,
badań i oceny wizualnej. Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny,
wykonane roboty nale y uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało
wynik ujemny wykonane roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego
odbioru.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót obejmujeŚ
 wykonanie projektu próbnego obcią enia,
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 przygotowanie robót i ich oznakowanie,
 najem rodków transportowych, lub pojemników na wodę lub piasek, ich załadunek,
wa enie i rozładunek oraz dojazd do miejsca próbnego obcią enia, udział w próbnym
obcią eniu,
 ustawienie rodków transportowych lub pojemników, na górnej powierzchni badanej
konstrukcji w okre lonych miejscach,
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przeprowadzenie badań w czasie próbnego obcią enia obiektu przez jednostkę
naukowobadawczą wskazaną przez Inspektora Nadzoru oraz opracowanie wyników badań
uzyskanych w czasie próbnego obcią enia,
likwidacja oznakowania po zakończeniu robót,
uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.

PN-77/S-10040
PN-85/S-10030
PN-91/S-10042

4.
5.

PN-89/S-10050
PN-82/S-10052

elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Obcią enia.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprę one.
Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i montażu
muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L (np. REKERS).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4522, kategoria robót: 45223.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych typu L (np. REKERS). W zakres
robót wchodzą:
 zakup i dostarczenie na budową elementów typu L,
 montaż (ustawienie) prefabrykatów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

typu L.
2.2.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu muru oporowego są elementy prefabrykowane
Elementy prefabrykowane typu L.

2.2.1.

2.2.2.

Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych:

 odchyłki długości elementów ± 6 mm,
 odchyłki innych wymiarów niż długości ± 3 mm,
Wymagania dotyczące cech fizycznych:





3.

beton klasy C30/37, nasiąkliwość nie większa niż 5%, stopień mrozoodporności F=150 (wg
PN-88/B-06250), stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250), wartość W/C < 0,5,
stal zbrojeniowa zgodna z normą PN-89/H-84023/06 gładka St3SX-Ra=200MPa,
żebrowana 18G2-b lub 34GS - Ra=295MPa,
stal zbrojeniowa BSt500-S lub inne spełniające warunki stali A-IIIN i posiadające aprobatą
techniczną IBDiM.

SPRZ T.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
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 dźwigiem samochodowym,
 koparką chwytakową.
Sprzęt użyty do montażu elementów powinien być zgodny z zaleceniami producenta.
4.

TRANSPORT

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi. W trakcie
przewożenia muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2.

Zakres wykonywanych robót.
Zakres wykonywanych robót obejmuje:
 dostarczenie elementów prefabrykowanych na budowę,
 wyznaczenie linii zabudowy i rzędnych posadowienia,
 ułożenie warstwy wyrównawczej,
 ustawianie i rektyfikacja elementów typu L.

5.3.

Uwagi szczegółoweŚ

Przed przystąpieniem do montażu elementów prefabrykowanych typu L należy ocenić ich stan
techniczny. Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu
geodezyjnego (teodolit, niwelator). Przy układaniu elementów typu L należy przestrzegać bezwzględnie
zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres kontroli

 sprawdzenie cech zewnętrznych elementów prefabrykowanych,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów,
 badania laboratoryjne.
6.1.1. Sprawdzanie cech zewnętrznych
Polega na:
 oględzinach zewnętrznych,
 sprawdzeniu wymiarów elementów wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji (należy użyć
przymiarów atestowanych z podziałką milimetrową).
 Do dostarczonych elementów producent musi dołączyć atest zawierający:
 nazwę i adres producenta,
 datę wystawienia atestu,
 wykaz cech elementów objętych atestem,
 opis przeprowadzonych badań.
6.1.2. Oznaczenie prefabrykatu
Każdy prefabrykat musi być trwale oznaczony. Oznaczenie musi zawierać: datą produkcji i nr
elementu. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych typu L polega na:
 wizualnej ocenie jakości robót,
 sprawdzeniu geometrii ustawienia elementów typu L. Dokładność ustawienia nie może
przekraczać 0,2% (6 mm na długości 3 m).
6.1.3. Badania laboratoryjne betonu użytego do produkcji elementów typu L polegają na:



badaniach cech wytrzymałości, badania nasiąkliwości betonu,
badaniach mrozoodpomości i wodoszczelności. Badania te należy wykonać zgodnie z
Polskimi Normami.
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7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m² powierzchni zamontowanych elementów prefabrykowanych muru
oporowego.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje się następujących odbiorów:
 odbiór elementów prefabrykowanych typu L przed wbudowaniem, zgodnie z pkt. 6.1.1. i
6.1.3. niniejszej specyfikacji,
 końcowy odbiór muru wykonanego z elementów typu L, zgodnie z pkt. 6.1.2. niniejszej
specyfikacji. Z odbioru końcowego musi być sporządzony protokół.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie na budową elementów typu L, ułożenie
warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 lub z gruntów sypkich, osadzenie (montaż) prefabrykatów.
Cena nie zawiera zasypki konstrukcyjnej muru.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-88/B-30005
PN-88/B-30000
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250

Cement hutniczy.
Cement portlandzki.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Beton zwykły.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji papą zgrzewalną grubo ci ≥ 0,5 cm na obiektach in ynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4532, kategoria robótŚ 45320.
1.2.

Zakres robót obj tych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego i płyt przej ciowych obiektów mostowych.
Pod zabudową chodnikową i gzymsową oraz pod krawę nikiem izolację nale y układać
podwójnie.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
1.4.1.

Asfaltowa papa termozgrzewalna - papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy są zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypką mineralną o
odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana
jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.

1.4.2.

rodek gruntujący - preparat asfaltowy lub ywiczny nanoszony na powierzchnię budowli przed
nało eniem wła ciwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepno ć izolacji do podło a.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną Aprobatę Techniczną
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM).
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru za wiadczenia producenta potwierdzające
spełnienie przez materiał izolacyjny wymaganych wła ciwo ci oraz trwało ci, a tak e wyniki
przeprowadzonych badań.
2.2.

Wymagania dotycz ce materiałów

2.2.1.

Papa termozgrzewalna
Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa
papa powinna mieć równomiernie rozło oną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia
powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poni szej tabeli.
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Lp. Wła ciwo ci

Badania wg

1
2
3

Długo ć arkusza
Szeroko ć arkusza papy
żrubo ć arkusza

4

żrubo ć warstwy izolacyjnej pod
osnową

5

żiętko ć,-5°C/Ø30 mm

6

Przesiąkliwo ć

PN-90/B-04615
PN-90/B-04615
Procedura
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-02
Procedura
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-03
PN-90/B-04615
PN-90/B-04615
IBDiM
PN-90/B-046I5

7
8

Nasiąkliwo ć
Siły zrywające przy rozciąganiuŚ
- wzdłu ,
PN-90/B-04615
- w poprzek.
9 Wydłu enie przy zerwaniuŚ
- wzdłu ,
PN-90/B-04615
- w poprzek.
10 Siła zrywająca przy rozdzieraniu
(oznaczenie wykonane w temp.
Procedura
20±2°C)Ś
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-05
- wzdłu ,
- w poprzek.
11 Przyczepno ć do podło a betonowego
Procedura
metodą „pull-off” (oznaczenie nale y badawcza IBDiM
wykonać w temp. 20±2°C)
Nr PB-TM-06
12 Odporno ć na działanie podwy szonej
PN-90/B-04615
temperatury, 100°C, 2h

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Wymagania warto ć
asfaltowych pap
termozgrzewalnych
Jednostka
przeznaczonych na izolacje
jednowarstwowe dwuwarstwowe
cm
L +2,5% L
cm
S ± 2,5% S
mm

5.0

3.0

mm

2.0

1.2

temp. [°C]
r. Wałka fi
[mm]

spełnia

Mpa

0.5

%

≤1

N
N

500
500

400
400
50
60

%

N
N

≥ 80
≥ 80

50
50

Mpa

spełnia

-

spełnia

S - szeroko ć arkusza papy wg producenta
L - długo ć arkusza papy wg producenta

2.2.2.

rodki gruntujące
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, nale y stosować asfaltowy
lub ywiczny rodek gruntujący.
Wła ciwo ci wymagane dla rodków gruntujących podano w tabelachŚ
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego rodka gruntującego
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wła ciwo ć
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
Sprawdzenie konsystencji roboczej
Oznaczanie zdolno ci wysychania
Oznaczanie zawarto ci wody 4)

Jednostka
%

Wymagana warto ć
<0,5

Oznaczanie sedymentacji 4)

%

< 1,0

Oznaczanie lepko ci, kubek Nr 4

S

± r| ± 10%

1)

Metoda badań wg
1)
2)
3)
PN-C-04523Ś1983
Procedura badawcza IBDiM Nr
PB-TM-X7
PN-źN ISO 2431Ś1999

rodek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu i
zanieczyszczeń mechanicznych.
2) rodek gruntujący w temperaturze 20± 2°C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką
równą błonkę bez pęcherzy.
3) rodek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze 20 ± 2°C po dotknięciu nie powinien
pozostawiać na palcach widocznych ladów rozmazującego się asfaltu.
4) W Aprobacie Technicznej powinny być okre lone wymagania dla jednej wła ciwo ci.
Wła ciwo cią podstawową jest zawarto ć wody. Wymagania dla sedymentacji okre la się dla
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tych roztworów asfaltowych, dla których okre lenie zawarto ci wody według PN-C-04523Ś1983
nie jest mo liwe.
5) Lepko ć okre lona przez producenta.
Tabela 3 Wymagania wobec ywicznego rodka gruntującego
Lp. Wła ciwo ć
Czas zachowania wła ciwo ci roboczych w
1
temperaturze 20°C
2 żęsto ć
3 Lepko ć
4 Twardo ć Shore'a twardo ciomierz typu D
Przyczepno ć do podło a betonowegoŚ
5 - przed badaniem mrozoodporno ci,
- po badaniu mrozoodporno ci.
6 Przyczepno ć do podło a stalowego

Jednostka

Wymagana wymagana

min.

≥ 20

3

g/cm
mPas
°Sh D

p ± 2,5% p 1)
η ± 5% η 2)
>80

MPa
MPa

≥ 1,5
≥ 1,2

MPa

≥ 0,4

Metoda badań według
Procedura badawcza IBDiM
Nr TWm-24/97
PN-C-89085.03.1987
PN-C-89085.04.1986
PN-C-04238Ś1980
Procedura badawcza IBDiM
Nr PB-TM-X3
Procedura badawcza IBDiM
Nr PB-TM-X4

1) p - gęsto ć okre lona przez producenta
2) η - lepko ć okre lona przez producenta

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jako ciowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
3.2.

Sprz t do wykonania robót izolacyjnych

Do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowaćŚ
 szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprę arka z filtrem przeciwolejowym – do
oczyszczania podło a
 szczotki, wałki, pistolety - do nakładania rodka gruntującego,
 no e do cięcia izolacji grubej,
 drewniane łaty,
 namiot foliowy lub brezentowy, elektryczne dmuchawy do ogrzewania (je li będą konieczne),
 palniki na propan/butan, wałki - do układania izolacji
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 4.

4.2.

Transport arkuszy papy

Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szeroko ci co
najmniej 60 cm. Na ka dym opakowaniu papy nale y umie cić etykietę zawierającą daneŚ
a) nazwę i adres producenta
b) oznaczenie
c) datę produkcji i numer partii
d) wymiary arkuszy papy
e) informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej
Rolki papy nale y przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od ródeł
ciepła. Rolki papy nale y ustawiać w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych.
Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna być okre lona przez producenta. Rolki papy
nale y przewozić krytymi rodkami transportowymi. Powinny być one zabezpieczone dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
4.3.

Transport rodka gruntuj cego

Asfaltowy rodek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe.
Bębny nale y magazynować w pozycji stojącej z dala od ródeł ognia i elementów grzejnych, w
warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Asfaltowy rodek gruntujący, pakowany jak wy ej, mo e być przewo ony dowolnymi rodkami
transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu dla materiałów klasy IIIa - w sprawie
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze
rodkiem gruntującym nale y ustawiać w pozycji stojącej, ci le jeden obok drugiego najwy ej w dwóch
warstwach, tak aby tworzyły zwartą cało ć zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Składniki ywicznego rodka gruntującego ( ywica i utwardzacz) powinny być pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400Ś1989 w taki sposób, aby na jedno opakowanie ywicy
przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.
Składniki ywiczne nale y transportować zgodnie z PN-C-81400Ś1989 i aktualnie
obowiązującymi przepisami transportowymi.
Na ka dym opakowaniu rodka gruntującego nale y umie cić etykietę zawierającą następujące
daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 datę produkcji,
 numer partii wyrobu,
 masę netto,
 termin przydatno ci do u ycia,
 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM,
 informację o proporcji mieszania (w przypadku rodka ywicznego),
 napis „Ostro nie z ogniem”.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
5.2.

Warunki układania izolacji

W trakcie układania izolacji nale y stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny
być spełnione poni sze warunki.
Roboty izolacyjne nale y wykonywać w okresie od 1 kwietnia do 31 pa dziernika przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i m awki, bezpo rednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotno ć względna powietrza jest większa ni 85%. Roboty mo na
prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podło a >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podło a przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3° C wy sza od punktu rosy.
Nie nale y prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru.
W pobli u wykonywanych robót nie mogą być składane adne materiały sypkie i pylące. Roboty
izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się
uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w
przewa ającej ilo ci wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych.
Je li zachodzi konieczno ć układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak
niewła ciwa temperatura lub wilgotno ć powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym
lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Je eli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10° C,
materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
5.3.

Podłoże betonowe pod izolacj

Podło e pod izolację powinno posiadać odpowiednie, zgodne z Dokumentacją Projektową,
spadki, być gładkie, czyste i suche.
Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłu nych powinno następować podczas
betonowania płyty. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami
wibracyjnymi.
Podło e betonowe pod izolację powinno spełniać wymaganiaŚ
 Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podło a osiągnie wiek min. 21 dni.
Zalecane jest, aby beton na który układana jest izolacja miał 28 dni.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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5.4.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Odchylenie równo ci
powierzchni zmierzone na łacie długo ci 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.
żładko ć powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, głębień i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówno ci do 3 mm
lub wgłębienia do 5 mm, chyba e producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich czę ci pylastych i złuszczeń,
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie
powierzchni wykonać nale y przez piaskowanie, a następnie przedmuchanie sprę onym
powietrzem lub oczyszczenie szczotkami, odkurzaczem.
Wilgotno ć betonu (2 cm poni ej powierzchni) nie mo e przekraczać 4% Wytrzymało ć podło a
betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy rednicy krą ka próbnego 0 50 mm powinna
wynosić nie mniej ni 1,5 MPa.
Gruntowanie podłoża

żruntowanie podło a powinno się wykonać przy u yciu firmowego primera. Materiał gruntujący
nale y nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Nale y zwrócić uwagę na
wymagane zu ycie primera na m powierzchni betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i
uzale nienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a
primer nie brudzi ręki). Primer nale y dokładnie wetrzeć za pomocą szczotek w powierzchnię płyty, tak
aby nie tworzyły się zastoiny w zagłębieniach. Jednorazowo mo na zagruntować tylko taką
powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie
zaizolowaną w ciągu okre lonego przez producenta okresu czasu, nale y ponownie zagruntować.
W pierwszej kolejno ci nale y pokryć primerem naro niki - wklęsłe i wypukłe, powierzchnie w
pobli u wpustów, sączków, słupów barier i dylatacji. Przed uło eniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza
się ruchu pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach.
5.5.

Układanie izolacji

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą IBDiM.
Przed rozpoczęciem robót nale y sprawdzić, czy przygotowany materiał izolacyjny ma
odpowiednią jako ć, czy nie jest sklejony w rolce, zgięty lub popękany, czy ma wymaganą
grubo ć i wygląd zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy lub Aprobaty Technicznej.
Przed rozpoczęciem robót nale y odpakować tylko taką liczbę rolek izolacji, która będzie zu yta
w trakcie jednej zmiany roboczej. Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji nale y sprawdzić, czy
zagruntowana powierzchnia jest sucha (mo na to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni
czystą i suchą dłonią, je li dłoń nie lepi się do podło a i pozostaje czysta, mo na uznać e zagruntowana
powierzchnia jest dostatecznie sucha), i wolna od zanieczyszczeń. Izolacja mo e być przyklejana do
podło a (uprzednio zagruntowanego) jedynie przez stopienie spodniej warstwy arkusza przy u yciu
palnika gazowego.
Roboty nale y rozpocząć od uło enia podwójnej izolacji pod zabudową chodnikową, belką
gzymsową i krawę nikiem. Układanie pod nawierzchnię izolacji rozpoczynamy od najni szego punktu
obiektu posuwając się w górę. Połączenie między izolacją pod chodnikiem i nawierzchnią powinno
zapewniać wła ciwy spływ wody ( w tym celu nale y wstępnie pozostawić fragment górnej warstwy
izolacji pod chodnikiem nie przyklejony do podło a) Izolację nale y układać w taki sposób, aby w
adnym miejscu jej całkowita grubo ć nie przekraczała 3 grubo ci arkusza i zapewniony był odpływ
wody z obszaru odsłoniętego złącza. Podczas łączenia arkuszy, z dolnego arkusza w obrębie złącza
nale y usunąć posypkę.
Nale y zwracać szczególną uwagę na dokładno ć i szczelno ć wykonywanych złączy.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb
arkusza na odległo ć ca 1 cm oraz na całej długo ci podgrzewanej rolki.
Zakład podłu ny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być wę szy ni 8
cm, natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm, chyba e producent poda
inaczej.
Po nało eniu izolacji nale y w jak najszybszym terminie poło yć zaprojektowaną nawierzchnię
asfaltową. Nie mo na dopuszczać, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i wybrzuszenia.
Powstałe wady wpływające na integralno ć izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny
zostać naprawione i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed uło eniem jakiejkolwiek następnej
warstwy lub cały system nale y wykonać ponownie.
W trakcie układania pierwszej warstwy nawierzchni na gotowej izolacji, temperatura mieszanki
mineralno-bitumicznej powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej dla
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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zastosowanego materiału izolacyjnego. Podczas zagęszczania mieszanki nale y zwracać szczególną
uwagę, aby nie zniszczyć (albo nie zerwać) uło onej izolacji, poniewa naprawa jest bardzo trudna,
kosztowna, pracochłonna i nie gwarantuje pełnej szczelno ci naprawianego systemu. Dostawy mieszanki
z wytwórni na plac budowy powinny być tak zorganizowane, aby zapewnić ciągły proces układania
nawierzchni. Szczególnie jest istotnym, aby nie dochodziło do zatrzymania rozkładarki. Pojazdy
dostarczające mieszankę nie powinny skręcać na obiekcie. Hamowanie i rozpoczynanie ruchu pojazdu
powinno odbywać się bardzo powoli i uwa nie, aby nie doszło do uszkodzenia izolacji. Robotnicy
biorący udział przy układaniu i zagęszczaniu mieszanki, a tak e przy dostarczaniu mieszanki z wytwórni
do układarki powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie warunków wykonywania nawierzchni na
izolacjach mostowych.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 6.

6.2.

Kontrola jako ci

6.2.1.

Sprawdzenie materiałów - na podstawie dokumentów stwierdzających ich zgodno ć z niniejszą
ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jako ć powinny być poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań powinny być zgodne z pkt. 2 niniejszej ST i
odnotowane w Dzienniku Budowy

6.2.2.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podło a
Sprawdzenie powierzchni podło a nale y przeprowadzać za pomocą łaty o długo ci 4,0 m,
przyło onej w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 20 m powierzchni podło a i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładno cią do 1 mm na zgodno ć z wymaganiami niniejszej ST.
Sprawdzenie wytrzymało ci podło a na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy
rednicy krą ka próbnego 0 50 mm wg zasadyŚ 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min 5
oznaczeń wg PN-92/B-01814. Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w pkt 5.3 niniejszej
ST.
6.2.3.

Sprawdzenie poprawno ci układania izolacji
Sprawdzenie prawidłowo ci uło enia rodka gruntującego nale y przeprowadzać wzrokowo w
czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie wła ciwych materiałów i liczbę ich warstw. Ka da
warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub
do uprzednio uło onej warstwy. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu nale y przeprowadzać
wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na ka de 10 - 20 m powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy d więk
wiadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem.
Je eli Inspektor Nadzoru tak zadecyduje, nale y wykonać niszczące badanie przylegania izolacji
do podło a, w wybranych przez Inspektora Nadzoru punktach. Badanie nale y wykonać wg procedury
wybranej przez Inspektora Nadzoru. Następnie nale y naprawić uszkodzona izolację, wg zaleceń
Inspektora Nadzoru.
W trakcie układania izolacji nale y kontrolować wielko ć zakładów oraz rozchodzenie się
wytopionej masy bitumicznej poza obręb arkusza - zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
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8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty nale y
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt
Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za wykonaną i odebraną ilo ć m2 (metrów kwadratowych) powierzchni izolowanej.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
 zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,
 przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
 uło enie izolacji zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową,
 wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6.
Cena uwzględnia równie zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca
pracy, jak równie wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-90/B-04615
PN-83/C-04523
PN-89/C-89085.03
PN-80/C-04238
PN-źN ISO 2431Ś1999
PN-86/C-89085.04
PN-89/C-81400
PN-92/B-01814

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
Oznaczanie zawarto ci wody metodą destylacyjną.
ywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęsto ci (masy wła ciwej).
żuma. Oznaczanie twardo ci wg metody Shore'a.
Żarby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych.
Nienasycone ywice poliestrowe. Metody badań . Oznaczanie lepko ci.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
elbetowe. Metoda bada przyczepno ci powłok ochronnych.

10.2. Inne
1.
2.

Procedury badawcze IBDiM.
Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty in ynierskie i ich usytuowanie.
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1
1.1

WST P
Przedmiot S.T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem cianki (obudowy) berlińskiej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45243600-8 Roboty budowlane w zakresie cianek
szczelnych. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45243.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową cianki berlińskiej. Wymagania dotyczące ewentualnego podparcia obudowy (np.
kotwy, stalowe konstrukcje rozpierające) są przedmiotem odrębnych Specyfikacji Technicznych.
1.4

Okre lenia podstawowe

1.4.1

Opinka
Wypełnienie między palami cianki berlińskiej przenoszące na nie parcie gruntu.
1.4.2
Pal cianki berlińskiej
Smukły element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do przenoszenia na
podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu na opinkę.
1.4.3
cianka berlińska
Obudowa wykopu, składająca się z pali cianki berlińskiej i opinki.
1.4.4
rednica otworu
rednica narzędzia wiertniczego lub rury osłonowej, z pominięciem poszerzeń.
1.4.5
Zawiesina
Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego iłu z wodą oraz z dodatkami aktywującymi,
wykazująca wła ciwo ci tiksotropowe, służąca do zapewnienia stateczno ci otworu.
1.4.6
Zawiesina samotężejąca
Zaczyn cementowo-bentonitowy wiążący, który stabilizuje stalowy profil pala w gruncie.
1.4.7
Głęboko ć osadzenia pala
Okre lona w Dokumentacji Technicznej różnica między rzędną poziomu terenu, a rzędną
podstawy pala, składająca się z głęboko ci opinanej i głęboko ci utwierdzenia.
1.4.8
Głęboko ć opinana
Odsłaniana w trakcie głębienia wykopu czę ć pala, na której zakładana jest opinka stanowiąca
różnicę rzędnych poziomu terenu i dna wykopu.
1.4.9
Głęboko ć utwierdzenia
Czę ć pala ustabilizowana w gruncie, stanowiąca różnicę rzędnych dna wykopu i podstawy pala.
1.4.10 Stabilizacja pala w gruncie
Proces powodujący przenoszenie przez pal na podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu
na opinkę.

1.5

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją
Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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1.5.1

Dokumentacja Techniczna
Dokumentacja Techniczna na podstawie, której wykonuje się ciankę berlińską powinna
zawieraćŚ
 plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących
fundamentach lub innych przeszkodach oraz (w razie potrzeby) wymagania dotyczące
zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,
 dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw
gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o
przepuszczalno ci warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywno ci rodowiska,
 projekt wykonawczy cianki berlińskiej i sposób prowadzenia wykopu przy ciance,
 projekt monitorowania sąsiednich obiektów je li znajdują się w strefie wpływu wykopu,
 Program Zapewnienia Jako ci i wymagania BHP.
1.5.2
Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze strony
Zamawiającego.
1.5.3
Zgodno ć z dokumentacją
ciankę berlińską należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. W
przypadku stwierdzenia niezgodno ci warunków gruntowych z podanymi w DT lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczno ci, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
1.5.4
Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2
2.1

MATERIAŁY
Stal kształtowa
Wymagania odno nie stali kształtowej podano w Dokumentacji Projektowej.

2.2

Zbrojenie
Wymagania odno nie stali zbrojeniowej podano w Dokumentacji Projektowej.

2.3

Zawiesina
Wymagania odno nie zawiesiny podano w Dokumentacji Projektowej.

2.4

Zawiesina samot żej ca

Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien być przygotowany na miejscu budowy z cementu
portlandzkiego CEM II klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1Ś2002/A3Ś2007 oraz bentonitu
S11. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek niedających się rozgnie ć w palcach.
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania zaczynu. Woda do
zaczynu powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwo ci lub dobrze zbadanych. Woda
pitna z wodociągu nie wymaga badań. Wymagana wytrzymało ć zaczynu cementowo-bentonitowego po
związaniu i stwardnieniu powinna wynosić ok. 1 MPa.
Stosunek w/c=0,3 w zależno ci od warunków gruntowych z dodatkiem bentonitu w ilo ci 25%
w stosunku wagowym do ilo ci cementu. Zaleca się stosować cement oraz bentonit workowany z
dozowaniem ręcznym. Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien być wbudowany bezpo rednio po
przygotowaniu.
2.5

Beton

Wła ciwo ci betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikają z Dokumentacji Technicznej.
Receptura mieszanki betonowej musi zapewniać odporno ć na segregację, dobrą zdolno ć rozpływu,
zdolno ć samozagęszczania, urabialno ć potrzebną na czas formowania palaś ze względu na to, nie należy
używać mieszanek na kruszywie łamanym.
2.6

Opinka

Do wykonania opinki mogą być stosowane elementy drewniane, żelbetowe, stalowe i z tworzyw
sztucznych, również staroużyteczne. Opinka powinna mieć parametry geometryczne i wytrzymało ciowe
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zgodne z Dokumentacją Techniczną. Jeżeli w Dokumentacji Technicznej nie okre lono inaczej, stosuje
się opinkę o przekroju 10x10 cm z drewna sosnowego klasy C24. Długo ci bali opinki docina się na
wymiar dostosowany do rzeczywistego rozstawu pali.
2.7

Podparcie obudowy

W przypadku obudów podpieranych (kotwionych, rozpieranych) podparcie należy wykonać wg
Dokumentacji Technicznej.
3

SPRZ T

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
Sprzęt do wykonywania pali osadzanych w otworach powinien być zgodny ze Specyfikacją
Techniczną Pale wiercone rurowane i Specyfikacją Techniczną Pale CFA.
W przypadku wykonywania pali metodą wbijania lub wwibrowywania stosuje się wibromłot
zawieszany na dźwigu samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromłota
muszą być dostosowane do rodzaju gruntu w jakim pogrążane będą pale. Dźwig użyty do zawieszenia
wibromłota musi posiadać odpowiedni wysięg i udźwig dostosowany do ukształtowania terenu i
położenia.
W przypadku gruntów, w których w Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie
ułatwiające wbijanie lub wwibrowywanie profilu stalowego zastosować należy wiertnicę zgodną ze
Specyfikacją Techniczną Pale CFA. rednica użytego widra zgodnie z Dokumentacją Techniczną.
Do prefabrykacji stalowych elementów cianki berlińskiej w warunkach budowy należy
zastosować palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia oraz spawarki elektryczne do łączenia odpowiednich
elementów.
Do pomiaru rzędnej główki pala w trakcie montażu stosuje się niwelator.
Do docinania opinki drewnianej należy używać piły łańcuchowej.
Pogłębianie wykopu odbywa się w sposób zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie
gruntu z fragmentu cianki między palami w celu założenia opinki wykonywane jest ręcznie przy użyciu
szpadli.
W przypadku kotwienia cianki sprzęt użyty do wykonania kotew musi być zgodny z
odpowiednią Specyfikacją Techniczną.
4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
Transport materiałów może być dokonany rodkiem transportu w warunkach zabezpieczających
je przed przemieszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami.
Wymagania dotyczące ewentualnego transportu zbrojenia kotew gruntowych zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną.
5

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
Konstrukcja i sposób wykonania cianki berlińskiej powinny być zgodne z Dokumentacją
Techniczną.
5.1

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji no nej obudowy berlińskiej należy wytyczyć
położenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali należy sprawdzić czy nie występują kolizje z instalacjami
podziemnymi wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale
dostrzeżonymi w terenie. W przypadku podejrzenia kolizji należy wykonać odkrywki kontrolne w celu
jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystąpieniem do wbudowania pali należy
sprawdzić zgodno ć rzędnej terenu z założoną w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku zaistniałych kolizji lub znaczących niezgodno ci założeń projektowych z
warunkami zastanymi w terenie, należy niezwłocznie powiadomić nadzór.
5.2

Przygotowanie pali

Należy stosować profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymało ciowych
przyjętych w Dokumentacji Technicznej. Jeżeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza się
zastosowanie elementów staroużytecznych. Pal na głęboko ci utwierdzenia może zostać wykonany w
postaci kosza ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku należy wykonać odpowiednie, okre lone w
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Dokumentacji Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku
obudowy kotwionej, jeżeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie każdego pala
niezależnie w profil stalowy, należy wspawać rurę przej ciową. Konstrukcja rury przej ciowej wg
Dokumentacji Technicznej. Pale wykonuje się z profili stalowych docinanych na wymiar lub łączonych z
krótszych elementów poprzez spawanie doczołowe pasów i rodników łączonych czę ci. W
uzasadnionych przypadkach stosuje się nakładki na pasach i rodniku, łączące czę ci profili. Szczegóły
połączenia wg Dokumentacji Technicznej.
Kosze zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Kosze muszą być
odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla
zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze należy stosować elementy
dystansowe.
5.3

Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali cianki berlińskiej w gruncie należy wykonać jedną z poniższych metod. Przy
wyborze metody należy kierować się przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budową geologiczną
podłoża i bezpo rednim sąsiedztwem budowy, mogącym mieć wpływ na realizację robót. Wszelkie
niezgodno ci warunków gruntowych z Dokumentacją Techniczną, Wykonawca powinien zgłosić
nadzorowi.
5.3.1
Wiercenie w osłonie rurowej
Wiercenie i zabezpieczenie stateczno ci cian otworu należy wykonywać zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Pale wiercone rurowane. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją
w gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez
wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub
zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów
dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczno ci otworu są bezwzględnie wymagane na głęboko ci
utwierdzeniaś na głęboko ci opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.2
Wiercenie w osłonie zawiesiny
Wiercenie i zabezpieczenie stateczno ci cian otworu należy wykonywać zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Pale wiercone w osłonie zawiesiny. Do zabezpieczenia stateczno ci otworu
można użyć zawiesiny samotężejącej. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie,
stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu
betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub poprzez pozostawienie
w otworze zawiesiny samotężejącej. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych
wymogów dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczno ci otworu są bezwzględnie wymagane na
głęboko ci utwierdzeniaś na głęboko ci opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.3
Wiercenie bez osłony
W szczególnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku występowania w podłożu gruntów
spoistych, w stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrożeń związanych z otoczeniem
budowy, można stosować wiercenie bez osłony. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją w
gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez
wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone
rurowane lub zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie jest wymagana tylko na głęboko ci
utwierdzenia.
5.3.4
Wiercenie widrem ciągłym
Wiercenie należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale
CFA.
Wypełnienie otworu należy wykonać poprzez przewód w widrze w trakcie jego wyciągania. Do
wypełnienia otworu może zostać użyty beton lub zawiesina samotężejąca. Niezwłocznie po wypełnieniu
otworu należy wprowadzić do niego pal, stosując prowadnice centrujące.
5.3.5
Wwibrowywanie (lub wbijanie)
Pale przed rozpoczęciem ich pogrążania należy ustawić nad docelowym miejscem ich
wbudowania i wypionować. Po rozpoczęciu wwibrowywania (lub wbijania) należy w początkowej fazie
pogrążania pala w gruncie kilkakrotnie kontrolować pionowo ć profilu. W przypadku pojawienia się
odchyłek należy pal wyciągnąć i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowić. W przypadku wykonywania
pali w gruntach bardzo spoistych lub z kamieniami, pogrążanie profilu stalowego pala, poprzedza
podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego wbudowania. Podwiercanie nie może sięgać głębiej
niż głęboko ć opinana.
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W zależno ci od warunków miejscowych mogą być zastosowane kombinacje powyższych

metod.
5.4

Montaż opinki

W trakcie pogłębiania wykopu odsłaniany jest gruntu między palami cianki berlińskiej. Grunt
pomiędzy palami należy usuwać ręcznie, starannie dopasowując powierzchnie wykopu do lica opinki. W
miejscach tych, w przestrzeni między palami, montowana jest opinka drewniana. Krawędziaki opinki
docinane są na wymiar między palami tak, aby zachodziły z obu stron za półki pali bez możliwo ci ich
wysunięcia. Krawędziaki montowane są od dołu odsłoniętego pola w kierunku do góry. Pierwszy
krawędziak układany w danym polu należy starannie wypoziomować, aby wszystkie elementy opinki
były ułożone równolegle. Wysoko ć odsłoniętego gruntu powinna być równa wielokrotno ci wysoko ci
bala tak, aby między kolejnymi odcinkami układanej opinki nie powstawały szczeliny. Wysoko ć
odsłanianych pól należy dostosować do lokalnych warunków gruntowych tak, aby nie dopu cić do
obsunięcia się gruntu za cianką. W trakcie zakładania opinki należy uzupełniać i dogęszczać brakujący
za nią grunt w celu ograniczenia przemieszczeń pionowych gruntu za obudową. Po zakończeniu
układania opinki na danym polu, należy pomiędzy półki pali a dwa najniższe krawędziaki, wbić kliny
drewniane. Ma to na celu doci nięcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania się gruntu zza
opinki podczas odkopywania kolejnego, niżej położonego, fragmentu gruntu.
W przypadku, gdy w gruncie występują lub mogą występować sączenia wody gruntowej lub
opadowej, za opinkę należy wkładać geowłókninę, która zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych
frakcji i nie dopuszcza tym samym, do osłabienia struktury gruntu za opinką.
6

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 6.
6.1

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci,
deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.


6.2

Badania w czasie robót

Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów, które należy wykonać w czasie robót, podaje tablica 1.
L. p.
1
2

6.3

Wyszczególnienie pomiarów
Lokalizacja robót
Wykonanie pali

Tablica 1. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów w czasie robót
Częstotliwo ć badań
Warto ci dopuszczalne
1 raz
Wg dokumentacji projektowej i punktu 5.1
Ocena ciągła
Wg punktu 5

Tolerancje

Tolerancje wykonania przyjmuje się jak dla pali wg PN-EN 1536Ś2001, pkt. 7.2.1.
Jako ć prac ocenia się na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodno ci z
dokumentacją projektową, zapisów w zestawieniach dziennych, na podstawie ewentualnych zapisów w
dzienniku budowy, spełnienia warunków okre lonych w specyfikacji robót.
Do odbioru cianki berlińskiej Wykonawca przedkłada Inspektorowi NadzoruŚ
a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
b) metryki pali.
6.4

Metryka pali

Metryki pali powinny zawierać, co najmniej, następujące daneŚ
 nazwę obiektu, na którym wykonywana jest cianka berlińska,
 numer pala,
 technologię osadzania pali w gruncie,

rednicę wiercenia i głęboko ć otworu dla technologii wierconych,
 profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,
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wpędy lub czas pogrążania na każdy metr pala dla technologii wwibrowywania (lub wbijania),
rodzaj i długo ć pala,
rzędną głowicy pala po osadzeniu w gruncie,
cechy materiału użytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii wierconych,
datę i czas wykonania.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 mb rzutu na płaszczyznę poziomą wykonanej cianki berlińskiej,
mierzony wzdłuż osi pali.
8

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. dały
wyniki pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.

9.

Cena wykonania 1 mb obudowy berlińskiej obejmujeŚ
 koszty zakupu potrzebnych materiałów i ich dostarczenie w miejsce wbudowania,
 koszty wytworzenia materiałów produkowanych na placu budowy (zawiesiny),
 koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie elementów no nych obudowy (pali),
 osadzenie pali w gruncie,
 założenie opinki,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 mobilizacja i demobilizacja sprzętu.
UwagaŚ Kaucje gwarancyjne lub równorzędne zabezpieczenia jako ci mogą być zatrzymywane tylko do
czasu pełnienia funkcji technicznej przez obudowę berlińską.
10
10.1

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

PN-EN 197-1Ś2002/A3Ś2007 Cement - Czę ć 1Ś Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2Ś2002
Cement - Czę ć 2Ś Ocena zgodno ci.
PN-EN 206-1Ś2003/A2Ś2006 Beton - Czę ć 1Ś Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
PN-EN 1536Ś2001
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone.
10.2

Inne dokumenty

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone rurowane.
Specyfikacja Techniczna - Pale CFA.
Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone w osłonie zawiesiny.
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1.1

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45422000-1 Roboty ciesielskie. Dział robót 45, grupa
robótŚ 454, klasa robótŚ 4542, kategoria robótŚ 45422.
1.2

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót wymienionych w ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.4

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre leniami zawartymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, ich zgodno ć z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.
2
2.1

MATERIAŁY
Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale y stosować zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymało ciowo, odpowiadającej klasie sortowniczej okre lonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowane. Inne rodzaje drewna nale y stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nale y wykonywać z drewna twardego, np.
dębowego, akacjowego lub innego o zbli onej twardo ci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymało ciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących
metodach pomiaru jednej lub więcej wła ciwo ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-źN 518 lub PN-źN 519. Klasy wytrzymało ciowe
drewna litego nale y przyjmować zgodnie z PN-źN 338.
Klasa wytrzymało ci drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz warto ci
wytrzymało ci charakterystycznej wg PN-B-03150Ś2002.
2.1.1
Wytrzymało ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza
tabela.
Oznaczenie
Zginanie
Rozciąganie wzdłu włókien
ciskanie wzdłu włókien

Klasa drewna
K27
K33
27
33
0,75
0,75
20
24
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ciskanie w poprzek włókien
cinanie wzdłu włókien
cinanie w poprzek włókien

2.1.2

7
3
1,5

7
3
1,5

Dopuszczalne wady tarcicyŚ
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitkiŚ
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szeroko ć słojów
Oblina

K33
do ¼
do ¼
do 7%

K27
¼ do ½
¼ do ⅓
do 10%

⅓
1

½
1

niedopuszczalna
niedopuszczalna

4 mm
6 mm
dopuszczalna na długo ci dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szeroko ci lub długo ci

Krzywizna podłu na
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubo ci do 38 mm
10 mm - dla grubo ci do 75 mm
b) boków
10 mm - dla szeroko ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato ć 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto ć rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno ć płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadło ć niedopuszczalna.
2.1.3
Wilgotno ć drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej ni Ś
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotno ć drewna li ciastego nie powinna przekraczać 15%.
2.1.4
Tolerancje wymiarowe tarcicyŚ
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większeŚ
 w długo ciŚ do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo ci,
 w szeroko ciŚ do +3 mm lub do -1 mm,
 w grubo ciŚ do +1 mm lub do -1 mmś
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desekś
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większeŚ
 dla łat o grubo ci do 50 mmŚ
 w grubo ciŚ +1 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 w szeroko ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 dla łat o grubo ci powy ej 50 mmŚ
 w szeroko ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 w grubo ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny być większe
ni +3 mm i -2 mmś
e) odchyłki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny być większe ni +3
mm i -2 mm.
2.2

Ł czniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwo dzi,
rub, wkrętów do drewna, sworzni, pier cieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B03150Ś2002 oraz PN-źN 912 lub PN-źN 14545 i PN-źN 14592.
2.2.1
żwo dzie
Nale y stosowaćŚ gwo dzie okrągłe wg BN-70/5028-12
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.08.02

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

ruby
Nale y stosowaćŚ

ruby z łbem sze ciokątnym wg PN-źN - ISO 4014Ś2002,

ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
NakrętkiŚ
Nale y stosowaćŚ
 nakrętki sze ciokątne wg PN-źN-ISO 4034Ś2002,
 nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod ruby
Nale y stosowaćŚ
 podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Wkręty do drewna
Nale y stosowaćŚ
 wkręty do drewna z łbem sze ciokątnym wg PN-85/M-82501,
 wkręty do drewna z łbem sto kowym wg PN-85/M-82503,
 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.
rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie rodki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.Ś
a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizną i ple nieniem,
c) rodki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4

Składowanie materiałów i konstrukcji

źlementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podło u utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodować ich deformacji. Odległo ć składowanych elementów od podło a nie powinna być mniejsza
od 20 cm.
źlementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną,
przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie
powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym
wysoko ć składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący
powstawania ich deformacji.
źlementy pionowe w postaci słupów, czę ci ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą
być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°,
lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysoko ci co najmniej 20 cm od podło a, w sposób nie
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów
poziomych.
Łączniki i materiały do ochrony drewna nale y składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.5

Badania na budowie

Ka da partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
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SPRZĘT
Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywać dowolnego sprzętu.
 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o wietlone, z
dostateczną wentylacją.

4

TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczno ci.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5

WYKONANIE ROBÓT

Roboty nale y prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale rodków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymało ci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola i badania materiałów i wyrobów

Badania wła ciwo ci materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wła ciwo ci materiałów i wyrobów powinno być podaneŚ
 w za wiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodno ci lub deklaracjach zgodno ci wyrobów z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
 w zapisach w dzienniku budowy,
 w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Ka da dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyra nie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodno ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub Cź.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie nale y sprawdzić
zgodno ć typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386).
6.2

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocenę prawidłowo ci wykonania i zgodno ci z ustaleniami projektowymi nale y przeprowadzić
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i czę ciowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.
Badanie elementów przed monta em obejmujeŚ
 sprawdzenie poprawno ci wykonania elementów i połączeń,
 sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów
za pomocą ta my lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie
wilgotno ci drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i czę ciowe powinny obejmowaćŚ
 zgodno ć wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
 rodzaj i klasę oraz wilgotno ć drewna,
 prawidłowo ć wykonania połączeń,
 zabezpieczenie drewna,
 wymiary elementów,
 prawidłowo ć usytuowania elementów w poziomie i w pionie.
7

OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru sąŚ
 dla wykonania i monta u konstrukcji - ilo ć m3 wykonanej konstrukcji,
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dla ołacenia dowolnej połaci - powierzchnia wykonana w m2.

ODBIÓR ROBÓT

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna
stanowią następujące dokumentyŚ projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodno ci wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawićŚ
 pełną dokumentację powykonawczą,
 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jako ci materiałów i wyrobów,
 protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i czę ciowych oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
 wyniki sprawdzenia dokładno ci wymiarów elementów i ich usytuowania,
 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodno ci i działań
korekcyjnych,
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.
Zgodno ć wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami
podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenieŚ
 zgodno ci z dokumentacją techniczną,
 prawidłowo ci kształtu i wymiarów konstrukcji,
 prawidłowo ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów
konstrukcyjnych,
 prawidłowo ci wykonania złączy,
 prawidłowo ci zabezpieczenia konstrukcji,
 nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, e odstępstwa nie zagra ają bezpieczeństwu
konstrukcji, w tym bezpieczeństwu po arowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obni ają komfortu
jej u ytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zaleceń.
9

PODSTAWA PŁ TNO CI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno ci wymienione w ST.
10
10.1

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

PN-B-03150Ś2002
PN-źN 844-3Ś2002
PN-źN 844-1Ś2001
PN-82/D-94021
PN-źN 10230-1Ś2003
PN-ISO 8991Ś1996
PN-źN 300Ś2000
PN-75/C
PN-76/C
PN-76/C
PN-76/C

04901
04906
04907
04908

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymało ciowymi.
żwo dzie z drutu stalowego.
System oznaczenia czę ci złącznych.
Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i
specyfikacja.
rodki ochrony drewna - oznaczenie głęboko ci wnikania w drewno.
rodki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
rodki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymało ć drewna.
rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymało ci metodą
biologiczną.
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PN-źN 301Ś1994

Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji
no nych - Klasyfikacja i wymagania u ytkowe.
PN-źN 309Ś1993/Ap1Ś2002
Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-źN 312-4Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt
przenoszących obcią enia u ytkowe w warunkach suchych.
PN-źN 312-5Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt
przenoszących obcią enia u ytkowe w warunkach wilgotnych.
PN-źN 312-6Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o
podwy szonej zdolno ci do przenoszenia obcią eń u ytkowych w
warunkach wilgotnych.
PN-źN 338Ś1999
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymało ci.
PN-źN 912Ś2000
Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.
PN-źN 12369-1Ś2000/Az1Ś2002 Płyty drewnopochodne - Warto ć charakterystyczna do projektowania cz.1Ś Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pil niowe
PN-źN 13271Ś2002
Łącznik do drewna - No no ć charakterystyczna i moduł podatno ci
złączy.
PN-źN 26891Ś2002
Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne Ogólna zasada
okre lenia no no ci i odkształcalno ci.
PN-źN 28970Ś1997
Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne Wymagania dotyczące gęsto ci drewna.
10.2

Inne

Wróblewski B.

Odporno ć ogniowa konstrukcji wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.
Wróblewski B.
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych Materiały Budowlane 1996.
enczykowski W. Budownictwo ogólne Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa
1995.r.
enczykowski W. Budownictwo ogólne Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.
Arkady, Warszawa 1967 r.
Helmuth Neuhaus Podręcznik in yniera - Budownictwo Drewniane - polskie wyd. techniczne, Rzeszów
2004 r.
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1
1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budowa odwodnienia liniowego w zakresie koniecznym i przewidzianym w
w/w projekcie.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45232.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego wg w/w projektu.
Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego z elementów systemowych np.: typu ACO
DRAIN MULTILINź V300 z korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,4 % uło onych na ławie
betonowej z betony C20/25 z rusztem z eliwa sferoidalnego w klasie obcią enia C250-ź600 w tym
punkt z odpływem fi 200 mm do rowu lub studzienki i dalej do rzeki Libuszanka.
1.4

Okre lenia podstawowe

1.4.1

Kanalizacje
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
1.4.2
Kanały
1.4.2.1
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.2
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.3
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów
bocznych
1.4.2.4
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej ni 1,0 m.
1.4.3
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.5
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4
źlementy studzienek i komór
1.4.4.1
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rządną spocznika.
1.4.4.2
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorą roboczą.
1.4.4.3
Właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.4
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
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1.4.4.5

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą
komory roboczej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.5
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt l.5.

2
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2

Rury kanałowe

2.2.1

Materiały podstawowe


rury kielichowe na uszczelkę warstwową z tworzywa z PCV Ø 200mm, klasy N,
stosowane do budowy sieci deszczowej
 elementy odwodnienia liniowego systemu np.:ACO DRAIN Multiline V300 z rusztem
z eliwa sferoidalnego dla klasy obcią enia C250-ź600 w tym 1 punkt z odpływem;
Inne materiały określone w dokumentacji posiadające atesty dopuszczające je do stosowania do
tego typu robót i zaakceptowane przez Inwestora.

2.2.2
2.3

Studzienki kanalizacyjne

2.3.1

Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów
betonowych lub elbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, komora robocza poni ej
wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25; W-4,
M-100.
2.3.2
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach
podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.3
Włazy kanałowe
Włazy kanałowe nale y wykonywać jako włazy eliwne typu cię kiego odpowiadające
wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi.
2.3.4
Stopnie złazowe
Stopnie złazowe eliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.4

Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

2.4.1

Komora robocza
Komora robocza z płytą stropową i dnem mo e być wykonana jako
domieszkami uszczelniającymi.
2.4.2
Właz kanałowy
Według pkt 2.3.3.
2.5

elbetowa wraz z

Studzienki ciekowe

2.5.1

Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-0l i PN-H-74080-04.
2.5.2
Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KBl-22.2.6 (6).
2.5.3
Pierścienie elbetowe prefabrykowane
Pierścienie elbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalą St33.
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2.5.4

Płyty elbetowe prefabrykowane
Płyty elbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalą St33.
2.5.5
Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość l5 cm i być wykonane z betonu klasy
C12/l5.
2.5.6
2.6.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka mo e być wykonana z tłucznia lub wiru. U yty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm.

2.6

Beton
Beton hydrotechniczny C12/l5 i C20/25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-źN 206-1.

2.7

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8

Składowanie materiałów

2.8.1

Rury kanałowe
Rury mo na składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji le ącej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umo liwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.8.2
Kręgi
Kręgi mo na składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umo liwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów.
2.8.3
Włazy kanałowa, i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.
2.8.4
Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokości maksimum l,5 m.
2.8.5
Kruszywo
Kruszywo nale y składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3

SPRZ T

3.1
pkt 3.
3.2

Ogólne wymagania dotyczące sprz tu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazać
się mo liwością korzystania z następującego sprzętu:

urawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
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4
4.1

wciągarek mechanicznych,
beczkowozów.

TRANSPORT
Ogólne zasady wykonania transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2

Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3

Transport kr gów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i l,4 m nale y wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu
4.4

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cię kiego mogą być przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y układać na
paletach po l0 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5

Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia
temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych.
4.7

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słu by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przeka e
Inspektorowi.
5.3

Roboty ziemne

Wykopy nale y wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
nale y prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
uło eniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem.
5.4

Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło em
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło e nale y wykonać z warstwy
tłucznia lub wiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z uło onymi sączkami odwadniającymi.
5.5

Roboty montażowe

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poni sze warunki:
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze dla kanałów o
średnicy do 0,4 m - 0,5%,
 głębokość posadowienia powinna wynosić w zale ności od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z l5.03.7l).
5.5.1
Rury kanałowe
Poszczególne rury kanałowe uło one rury powinny być uło one na wyrównanym podło u i
równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło enia. Poszczególne
elementy rur łączyć za pomocą uszczelek.
Połączenia kanałów stosować nale y zawsze w studzience. Kąt zawarty miedzy osiami kanałów
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.
Rury nale y układać w temperaturze powy ej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej ni +8°C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bąd przed zejściem z budowy nale y zabezpieczyć końce
uło onego kanału przed zamuleniem.
5.5.2
Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzegać następujących zasad:
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m,
 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
 włączenie przykanalika do kanału mo e być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10‰ do max. 40‰,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału
zbiorczego.
5.5.3
Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzegać następujących zasad:
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy
średnicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach nale y łączyć oś w oś,
 studzienki nale y wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub
wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
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w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych i połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.l (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
 komory roboczej,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory nale y obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej nale y umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazowa wg PN-H-74051.
Dno studzienki nale y wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój
zgodny z przekrojem kanału, a powy ej przedłu ony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obcią enia
dynamiczne) powinny mieć właz typu cię kiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawęd włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W ścianie komory roboczej nale y zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach,
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4
Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny być z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głębokość osadnika 0,95 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poni ej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłu nego. Nale y przyjmować, e na jedna
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłu nym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50 m;
od 3 do 5‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszczać przy krawę nikach prostych w
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawę nika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poni ej poziomu warstwy ścieralnej.
Ka dy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, Wpustów deszczowych nie nale y sprzęgać. żdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, mo na studzienkę ściekową wypłacić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze
studzienka, jak równie z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawę nika jezdni nie powinna
przekraczać 3,0 m.
5.5.5
Izolacje
Kręgi betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
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korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.
W środowisku słabo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y
Zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na du a ró norodność i bardzo du y przedział
natę enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem
5.5.6
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wska nik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów
Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
6
6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
6.2.2
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych zało onych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podło a z
kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa zało enia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości uło enia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wska ników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3
Dopuszczalne tolerancje i wymagania












odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej ni : ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi uło onego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku uło onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
wska nik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
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do ± 5 mm.
7

OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty monta owe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umo liwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci

pkt. 9.
9.2

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania i odebranego elementu kanalizacji deszczowej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 zakup i dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
 przygotowanie podło a i wykonanie fundamentu,
 uło enie systemu odwodnienia liniowego, przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,
studni, studzienek ściekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
obsługę geodezyjną.

10
10.1

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2) PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
mieszanka.
3) PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
4) PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

wir i
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
10.2

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).
PN-H-7405J-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cię kiego).
PN-H-74080-0l Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74101 eliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i elbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV.

Inne dokumenty
18) Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
19) Katalog budownictwa:
a) KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980),
b) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980),
c) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980),
d) KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980),
e) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983),
f) KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm.
20) Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt - Warszawa, 1979-1982 r.
21) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK Cewok i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i
asfaltowania. Dział robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika:
 z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
 z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
2.2.1.

Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
Rodzaje

W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych
betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany

2.2.3.

W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa
- 1,
płyta dwuwarstwowa
- 2.
Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
rozróżnia się gatunki płyt:
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- gatunek I
- G1,
- gatunek II
- G2.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN80/6775-03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:
Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3.

Rodzajtechniczne
D
Rodzaj C betonowe - wymagania
Płyty chodnikowe

2.3.1.

Kształt i wymiary

d
Rodzaj Epłyt podano w tablicy 1.
Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary




d

c

c

Rodzaj A

Rodzaj B

a

b

Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych

Rodzaj płyty

a

Wymiary płyt, mm
b
c

d

Grubość
płyty h, mm

A

35
50

-

-

-

min 5

B

35
50

17,5
25

-

-

max 7

C

35

-

49,7

25

D

-

-

49,7

25

E

-

-

-

25

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych

Rodzaje wymiaru
a, b, c, d, h
2.3.2.

Dopuszczalne odchyłki, mm
Gatunek I
Gatunek II
2

3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Rodzaj wad i uszkodzeń
płyt chodnikowych betonowych
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:

2.3.3.

- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

Składowanie

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie,
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i
gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B
25 i B 30.
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z
betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie
niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
2.3.4.4.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2].
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.4.

Materiały na podsypk i do zapraw

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania chodników

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.
4.1.

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

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.03.03

Strona 5

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
4.2.

Transport płyt chodnikowych

Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3
wysokości tej płyty.
4.3.

Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych
betonowych, podano w ST-06.03.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4.3.
5.
5.1.

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

5.2.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST-06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.

Podsypka

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4.

Warstwa ods czaj ca

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST-06.01.02 „Warstwy odsączające i
odcinające”.
5.5.

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się
powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika.
Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy
zalać zaprawą cementowo-piaskową.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.6.

Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na
łukach nie powinna być większa niż 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość
płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową.
5.7.

Piel gnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do akceptacji.
6.2.1. Badania płyt chodnikowych
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt 2.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m:  1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,
 szerokości koryta:  5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość
podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.
6.4.
6.4.1.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.










Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączającej,
rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ułożenie płyt,
wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową,
pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06711
PN-B-06712

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

3.

PN-B-10021

4.

PN-B-19701

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
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5.
6.
7.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

8.

BN-80/6775-03/03

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i
asfaltowania. Dział 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklę nięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubo ci 60 mm.
Kostki o takiej grubo ci są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosząŚ
 na długo ci
 3 mm,
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 na szeroko ci
 3 mm,
 na grubo ci
 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju toŚ szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
Cechy
1 Wytrzymało ć na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniejŚ
a) rednia z sze ciu kostek,
b) najmniejsza pojedynczej kostki.
2 Nasiąkliwo ć wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niżŚ
3 Odporno ć na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B06250 [2]Ś
a) pęknięcia próbki,
b) strata masy, %, nie więcej niż,
c) obniżenie wytrzymało ci na
ciskanie w stosunku do
wytrzymało ci próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niżŚ
4
cieralno ć na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niżŚ

Warto ć
60
50
5
brak
5
20
4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymało ć, mniejszą nasiąkliwo ć i
większą odporno ć na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
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Je li powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymało ci betonu min. 0,7 wytrzymało ci projektowanej, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina ta mą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-06.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej można wykonywać bezpo rednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo ć podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa ods czaj ca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami okre lonymi w ST-06.01.02 „Warstwy
odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodno ć kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inwestora.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamie ć powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.03.04

Strona 5

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” sp. z o.o.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamie ć
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dlaŚ
 głęboko ci korytaŚ
 o szeroko ci do 3 mŚ
 1 cm,
 o szeroko ci powyżej 3 mŚ
 2 cm,
 szeroko ci korytaŚ
 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STŚ
 pomierzenie szeroko ci spoin,
 sprawdzenie prawidłowo ci ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowo ci wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze wit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać  3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej








Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsączającej,
wykonanie podsypki,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-04111

2.
3.
4.

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

5.
6.

PN-B-32250
BN-68/8931-01

Materiały kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy
Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodno ci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników. Dział robót: 45, grupa
robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrze a chodnikowego.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
Obrze a chodnikowe
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2.
Pozostałe określenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 obrze a odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
 wir lub piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701 [7],
 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3.

Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja

W zale ności od przekroju poprzecznego rozró nia się dwa rodzaje obrze y:
 obrze e niskie
- On,
 obrze e wysokie
- Ow.
W zale ności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrze a dzieli się na:
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 gatunek 1
- ż1,
 gatunek 2
- ż2.
Przykład oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4.

Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.

Wymiary betonowych obrze y chodnikowych
Kształt obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze a chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrze y
Rodzaj
Wymiary obrze y, cm
obrze a
1
b
h
r
75
6
20
3
On
100
6
20
3
75
90
100

Ow
2.4.2.

8
8
8

30
24
30

3
3
3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze y
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
żatunek 1

żatunek 2

8
3

l
b, h

 12
3

2.4.3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Powierzchnie obrze y powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naro y

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość wad
i uszkodzeń
żatunek 1
żatunek 2
2

3

niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10
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2.4.4.

Składowanie
Betonowe obrze a chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze a chodnikowe nale y układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm
większa ni szerokość obrze a.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrze y nale y stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5.

Materiały na ław i do zaprawy

wir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711,
 cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701,
 woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do ustawiania obrze y
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.
4.1.

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

4.2.

Transport obrze y betonowych

Betonowe obrze a chodnikowe mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrze a powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3.

Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mo na przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową nale y pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) nale y wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3.

Podło e lub podsypka (ława)

Podło e pod ustawienie obrze a mo e stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława)
ze wiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4.

Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawiać na wykonanym podło u w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrze a od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrze a powinna być obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Nale y wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inwestorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nale y przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń nale y wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w naro ach elementów wykonuje się przez przyło enie kątownika do
badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3.

Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podło a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze wiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrze a w planie, które mo e wynosić  2 cm na ka de 100 m długości obrze a,
 niwelety górnej płaszczyzny obrze a , które mo e wynosić 1 cm na ka de 100 m
długości obrze a,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrze a,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrze a,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawę niki i obrze a.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

1.2.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233124-4 Drogi dojazdowe. żrupa robót: 452, klasa robót: 4523
kategoria robót: 45233.
1.3.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.4.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni:
 z kostki kamiennej,
 z klinkieru,
 z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych,
 z kostki brukowej betonowej,
 z mieszanek mineralno-asfaltowych.
1.5.

Okre lenia podstawowe

1.5.1. Wjazdy i wyjazdy z bram
miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wje d ających lub wyje d ających z bram.
1.5.2. Pozostałe określenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.6.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
 kostka kamienna,
 klinkier drogowy,
 płyty drogowe betonowe,
 kostka brukowa betonowa,
 mieszanka mineralno-asfaltowa,
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2.3.

piasek, wir, mieszanka,
tłuczeń kamienny,
beton,
cement,
woda,
kruszywo do betonu.

Wymagania dla materiałów

2.3.1.

Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna lub rzędowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100

[5].
2.3.2.

Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3. Płyty drogowe betonowe
Płyty drogowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN80/6775-03/01 [12].
2.3.4. Kostka brukowa betonowa
Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w ST - 06.02.9
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości
80 mm.
2.3.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w ST - 06.02.08
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
2.3.6. Piasek, wir, mieszanka
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
wir stosowany do wykonania ław pod krawę nik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B11111 [6]. Inny materiał mo na stosować pod warunkiem akceptacji Inwestora.
2.3.7. Tłuczeń kamienny, kliniec
Tłuczeń i kliniec stosowany do wykonania ław pod krawę nik powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-11112 [7].
2.3.8.

Beton
Beton u yty na ławę betonową pod krawę nik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250
[2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B 15 lub B 10.
2.3.9. Cement
Cement u yty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy
nie ni szej ni 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9].
2.3.10. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4.

Składowanie materiałów

Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i
wyjazdów podano w poszczególnych ST, wymienionych w pkt 5.
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3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania wjazdów i wyjazdów

Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla poszczególnych
rodzajów nawierzchni według pkt 5.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów u ytych do budowy nawierzchni wjazdów i
wyjazdów zawarte są w ST wymienionych w pkt 5.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami
określonymi w ST - 06.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło a”.
Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z PN-B06050 [1].
5.3.

Wykonanie warstwy ods czaj cej

Je eli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej to wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w ST - 06.01.02
„Warstwy odsączające i odcinające”.
5.4.

Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje się najczęściej przy zastosowaniu
krawę ników betonowych lub kamiennych. Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej,
to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów nale y wykonać zgodnie z ST - 06.03.01 „Krawę niki
betonowe” lub ST - 06.03.02 „Krawę niki kamienne”.
5.5.

Wykonanie podbudowy

W zale ności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji projektowej, wykonanie
podbudowy powinno być zgodne z odpowiednią ST:
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wg ST - 06.01.03,
 podbudowa z tłucznia kamiennego, wg ST - 06.01.05,
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST - 06.01.04.
5.6.

Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów nale y wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, wg ST - 06.02.10 „Nawierzchnia
z kostki kamiennej”.
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg ST - 06.02.06 „Nawierzchnia z płyt
betonowych”.
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST - 06.02.9 „Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST - 06.02.08 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi do
akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania:
 koryta i podło a,
 warstwy odsączającej,
 obramowania nawierzchni,
 podbudowy,
 nawierzchni.
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w
odpowiednich ST wymienionych w pkt 5.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana warstwa odsączająca,
 wykonane obramowanie,
 wykonana podbudowa.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 przygotowanie koryta i podło a,
 wykonanie warstwy odsączającej,
 wykonanie obramowania nawierzchni,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-11111

7.
8.

PN-B-11112
PN-B-11113

9.

PN-B-19701

10.
11.
12.

PN-B-32250
BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

13.

BN-80/6775-03/02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Klinkier drogowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem cieków z prefabrykowanych elementów betonowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniemŚ
 cieków ulicznych przykrawężnikowych,
 cieków ulicznych międzyjezdniowych,
 cieków terenowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. ciek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych
z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. ciek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia
wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych
lub naturalnych.
1.4.4. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kraw żniki
[10].

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04

2.3. Beton na ław
Beton na ławę pod krawężnik i ciek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10.
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2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania cieków przykrawężnikowych,
międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania cieków,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13
[12].
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasiąkliwo ć prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
cieralno ć na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymało ć betonu na ciskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy
betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni
elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatówŚ
 na długo ci
 10 mm,
 na wysoko ci i szeroko ci
 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniemŚ
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo można przewozić dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania cieku należy wytyczyć linię krawężnika i o cieku
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla cieku umieszczonego między jezdniami o cieku stanowi o
wykopu pod ławę.
5.3. Wykop pod ław
Wykop pod wspólną ławę dla cieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i
PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczę ciej stosowaną ławą pod
ciek i krawężnik jest ława z oporem. Dla cieku umieszczonego między jezdniami oraz cieku
terenowego stosowana jest ława zwykła.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szeroko ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu
pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15
i klasy B-10.
Wykonanie ławy betonowej podano w ST 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.4.2. Ława żwirowa
Wykonanie ławy żwirowej podano w ST - 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraw żników
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz z postanowieniami według ST - 06.03.01 „Krawężniki betonowe”.
5.6. Wykonanie cieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubo ci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna cieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szeroko ci 1 cm. Spoiny
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
przygotowaną w stosunku 1Ś2. Spoiny przed zalaniem należy oczy cić i zmyć wodą. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Jeżeli do wykonania cieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg
KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą
zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie
zagę cić.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania cieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania materiałów stosowanych do wykonania cieku z prefabrykatów powinny obejmować
wszystkie wła ciwo ci, które zostały okre lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt
2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres badań





W czasie robót związanych z wykonaniem cieku z prefabrykatów należy sprawdzaćŚ
wykop pod ławę,
gotową ławę,
ustawienie krawężnika,
wykonanie cieku.

6.3.2. Wykop pod ławę
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z
pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy
a)
b)
c)




Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegająŚ
linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m
ławy,
niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na
każde 100 m ławy,
wymiary i równo ć ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dlaŚ
wysoko ci (grubo ci) ławy  10% wysoko ci projektowanej,
szeroko ci górnej powierzchni ławy  10% szeroko ci projektowanej,
równo ci górnej powierzchni ławy 1 cm prze witu pomiędzy powierzchnią ławy, a przyłożoną
czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegająŚ
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika,
c) równo ć górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
każde 100 m długo ci, która może wykazywać prze wit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią
krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą,
d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
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e) szeroko ć spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być
większa od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania cieku
Przy wykonaniu cieku, badaniu podlegająŚ
a) niweleta cieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m
wykonanego cieku,
b) równo ć podłużna cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
długo ci, która może wykazywać prze wit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią cieku a
łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego
cieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubo ć podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubo ci projektowanej o  1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego
betonowych.

cieku z prefabrykowanych elementów

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 wykop pod ławę,
 wykonana ława,
 wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m cieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmujeŚ
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie wykopu pod ławy,
wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,
ułożenie prefabrykatów cieku z wypełnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ciany prefabrykatu lub krawężnika,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodno ci
6. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe
11. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz cianek czołowych jako
samodzielnych elementów.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz cianek czołowych jako samodzielnych elementów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słu ący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czę ć konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, mo na wykonać przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja no na tworzy jednolitą cało ć, z wyjątkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cało ci na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust elbetowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest w kształcie ramownicy
pracującej na obcią enie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo na wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą
obcią enie pionowe i poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub
elbetowych.
1.4.10.
cianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci cian
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słu ący do mo liwie łagodnego (bez dławienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno ci całego przepustu i czę ciowego zabezpieczenia elementów rodkowych przepustu przed
przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ciankami czołowymi
przepustu, równoległe, prostopadłe lub uko ne do osi drogi, słu ące do zwiększenia zdolno ci
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.
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1.4.12. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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






Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST sąŚ
beton,
materiały na ławy fundamentowe,
materiały izolacyjne,
deskowanie konstrukcji betonowych i elbetowych,
kamień łamany do cianek czołowych.

2.3.

Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane wła ciwo ci betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zale no ci od warunków ich
eksploatacji, nale y wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania
betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniejŚ
- B 30 - prefabrykaty, cianki czołowe, przepusty, skrzydełkaś
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B06250 [8]Ś
 nasiąkliwo ć nie większa ni 4 %,
 przepuszczalno ć wody - stopień wodoszczelno ci co najmniej W 8,
 odporno ć na działanie mrozu - stopień mrozoodporno ci co najmniej Ż 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno
spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wy szych.
żrysy
Do betonów stosować nale y grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez
Inwestora.
żrysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp. Wła ciwo ci
Wymagania
1
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1
2
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %, nie więcej ni Ś
20
3
Wska nik rozkruszenia, %, nie więcej ni Ś
- dla grysów granitowych
16
- dla grysów bazaltowych i innych
8
4
Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni Ś
1,2
5
Mrozoodporno ć wg metody bezpo redniej, %,
2
nie więcej ni
6
Mrozoodporno ć wg zmodyfikowanej metody
bezpo redniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej
10
ni Ś
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7
8
9
10
11
12

Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
Zawarto ć podziarna, %, nie więcej ni Ś
Zawarto ć nadziarna, %, nie więcej ni Ś

0,1
0,25
wzorcowa
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%
5
10

Piasek
Nale y stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania
1 Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1,5
2 Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
0,2
3 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
0,25
ni Ś
4 Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych. Barwa
wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
5
nie wywołująca zwiększenia
Reaktywno ć alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
wymiarów liniowych ponad 0,1%
Zawarto ć poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosićŚ
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm
- od 57 do 76 %
wir
wir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno ć wiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpo rednią wg PN-B-11112
[19] ogranicza się do 10 %.
wir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów
L.p.
Wła ciwo ci
Wymagania
1
Wytrzymało ć na mia d enie, wska nik rozkruszenia, %,
12
nie więcej ni Ś
2
Zawarto ć ziaren słabych, %, nie więcej ni Ś
5
3
Nasiąkliwo ć, %, nie więcej ni Ś
1,0
4
Mrozoodporno ć po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie
5,0
więcej ni Ś
5
Zawarto ć ziaren nieforemnych, %, nie więcej ni Ś
20
6
Zawarto ć pyłów mineralnych, %, nie więcej ni Ś
1,5
7
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej ni Ś
0,25
8
Zawarto ć związków siarki, %, nie więcej ni Ś
0,1
9
Zawarto ć zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy
wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej mie ciła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podło e składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa nale y składować oddzielnie, w zasiekach uniemo liwiających
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poni ej 4 mm) były
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcze niej uzgodnione z
Inwestorem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać
wymagania normy PN-B-19701 [21].
Nale y stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B
40 nale y stosować cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Marka cementu
L.p.
Wymagania
42,5
32,5
po 2 dniach
1 Wytrzymało ć na
10
ciskanie, MPa, nie po 7 dniach
16
po 28 dniach
mniej ni Ś
42,5
32,5
2
początek wiązania, najwcze niej po upływie min.
60
60
Czas wiązania
koniec wiązania najpó niej, h
12
12
3 Stało ć objęto ci, mm nie więcej ni Ś
10
10
4 Zawarto ć SO3, % masy cementu, nie więcej ni Ś
3,5
3,5
5 Zawarto ć chlorków, %, nie więcej ni Ś
0,10
0,10
6 Zawarto ć alkaliów, %, nie więcej ni Ś
0,6
0,6
7 Łączna zawarto ć dodatków specjalnych (przy pieszających twardnienie,
plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych
5,0
5,0
do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej ni
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Cement powinien pochodzić z jednego ródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jako ć okre lona atestem - musi być zatwierdzona przez Inwestora.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
[36].

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08

Miejsca przechowywania cementu mogą być następująceŚ
a) dla cementu workowanego
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków
przed opadami),
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe. W ka dym ze zbiorników nale y
przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i rednica musi być zgodna z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody Inwestora.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podło a gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych mo na stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych ródeł nie mo e być u yta do momentu jej przebadania na
zgodno ć z podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja
projektowa, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010
[22].
2.4.

Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i cianek czołowych nale y stosować
materiały wskazane w dokumentacji projektowej posiadające aprobatę techniczną oraz atest producentaŚ
 emulsja kationowa wg źmA-94. IBDiM [44],
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobaty
techniczne - za zgodą Inwestora.
2.5.







Elementy deskowania konstrukcji betonowych i elbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom okre lonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nale y wykonać z materiałów odpowiadających następującym normomŚ
drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
tarcica li ciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [35],
ruby, wkręty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],
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 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca
wymaganiom okre lonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inwestora.

2.6.

elbetowe elementy prefabrykowane

Kształt i wymiary elbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i cianek
czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów
powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie do głęboko ci 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głęboko ci do 10 mm i
długo ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie mo e
być więcej ni 5 wyszczerbień.
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podło u. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.
2.7.







Materiały na ławy fundamentowe

Czę ć przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione naŚ
ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem,
fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe
podane w niniejszej ST,
fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej
ST.

2.8.

Kamień łamany do cianek czołowych

Mo na stosować na cianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymało ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
tablicy 5.
Tablica 6. Wymagania wytrzymało ciowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp.
Wła ciwo ci
1 Wytrzymało ć na ciskanie, MPa, co najmniej, w stanieŚ
- powietrzno-suchym,
- nasycenia wodą,
- po badaniu mrozoodporno ci.
2 Mrozoodporno ć. Liczba cykli zamra ania, po których
występują uszkodzenia powierzchni, krawędzi lub
naro y, co najmniejŚ
3 Odporno ć na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać niszczeniu w
rodowisku agresywnym, w którym zawarto ć SO2 w
mg/m3 wynosiŚ
4
cieralno ć na tarczy Boehmego, mm, nie więcej ni , w
stanieŚ
- powietrzno-suchym,
- nasycenia wodą.
5 Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni Ś

Wymagania
61
51
46

Metoda badań wg
PN-B-04110 [5]

21

PN-B-04102 [4]

od 0,5 do 10

PN-B-01080 [1]

2,5
5
5

PN-B-04111 [6]
PN-B-04101 [3]

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamieniaŚ
 wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
 szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naro y o głęboko ci do 10 mm, przy łącznej długo ci
uszkodzeń nie więcej ni 10 % długo ci ka dej krawędzi.
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Kamień łamany nale y przechowywać w warunkach
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.
2.9.

zabezpieczających

przed

Zaprawa cementowa

Do kamiennej cianki czołowej nale y stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20]
marki nie ni szej ni M 12.
Do zapraw nale y stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg
PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i cianki czołowej powinien wykazać się
mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 koparki do wykonywania wykopów głębokich,
 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
 urawi samochodowych,
 betoniarek,
 innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo nale y przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
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źlementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymało ci nie ni szej ni 0,4 R (W).
Transport zewnętrzny
źlementy prefabrykowane mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej
0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania nale y przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inwestorem,
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej,
 czasowego przeło enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
lub wskazówek Inwestora.
5.3.

Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST - 02.00.00 „Roboty ziemne”.
ciany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, i
zaleceń Inwestora. W szczególno ci zabezpieczenie mo e polegać naŚ
 stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
 podparciu lub rozparciu cian wykopów,
 stosowaniu cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosować drewno, elementy stalowe lub inne
materiały zaakceptowane przez Inwestora.
Stosowane cianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego u ytku. Typ
cianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami
Inwestora.
Po wykonaniu robót ciankę szczelną nale y usunąć, za powstałą szczelinę zasypać gruntem i
zagę cić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inwestora, cianki szczelne mo na pozostawić w
gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubo ci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia
gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podło a od rzędnej okre lonej w dokumentacji projektowej nie
mo e przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiał zasypki przepustu nale y stosować wiry, pospółki i piaski co najmniej rednie.
Zasypkę nad przepustem nale y układać jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej.
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[34].
5.4.

Wska niki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach nale y przyjmować wg PN-S-02205
Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zale no ci od rodzaju materiału u ytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w ST - 06.05.01 „Umocnienia rowów, skarp i cieków”.
5.5.

Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
a) ró nice wymiarów ławy fundamentowej w planieŚ
 2 cm dla przepustów sklepionych,
 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) ró nice rzędnych wierzchu ławyŚ
 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
 2 cm dla przepustów pozostałych.
Ró nice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą
spowodować spiętrzenia wody w przepu cie.
5.6.

Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250 [8].
Urabialno ć mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelno ci po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno ć powinna być dostosowana do warunków formowania, okre lonych przezŚ
 kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo ć zbrojenia,
 zakładaną gładko ć i wygląd powierzchni betonu,
 sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie
mo e ona być osiągnięta przez większe zu ycie wody ni to jest przewidziane w składzie mieszanki.
Zaleca się sprawdzanie do wiadczalne urabialno ci mieszanki betonowej przez próbę formowania w
warunkach zbli onych do rzeczywistych.
Zawarto ć powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie mo e przekraczaćŚ 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej mo e być ustalona dowolną metodą do wiadczalną lub
obliczeniowo-do wiadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych wła ciwo ciach.
Do celów produkcyjnych nale y sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemno ć urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poni szych
przypadkówŚ
 zmiana rodzaju składników,
 zmiana uziarnienia kruszywa,
 zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej
ilo ci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach
przeciwbie nych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane
wagowo z dokładno ciąŚ
 2 % dla cementu, wody, dodatków,
 3 % dla kruszywa.
Objęto ć składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza ni 90 % i nie mo e
być większa ni 100 % jej pojemno ci roboczej.
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Czas mieszania zarobu musi być ustalony do wiadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy
ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie mo e ró nić się od konsystencji zało onej (wg recepty
roboczej) więcej ni  20 % wska nika Ve-Be. Przy temperaturze 0º C wykonywanie mieszanki
betonowej nale y przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inwestorem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienno ć geometryczną szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem
wiązałkowym wy arzonym o rednicy nie mniejszej ni 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzy ) albo
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne poło enie w czasie betonowania. Nale y
stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien
być sprawdzony i zatwierdzony przez Inwestora.
Sprawdzeniu podlegająŚ
 rednice u ytych prętów,
 rozstaw prętów - ró nice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
 rozstaw strzemion nie powinien ró nić się od projektowanego o więcej ni  2 cm,
 ró nice długo ci prętów, poło enie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej ni  5 cm,
 otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
 powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego poło enie w czasie betonowania i zagęszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowań
Przy wykonaniu deskowań nale y stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić
sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być
skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i demonta . Przed wypełnieniem mieszanką
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i mo liwo ć
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed
wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja
źlementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz
powinny odpowiadać wymaganiomŚ
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymało ci, nasiąkliwo ci i odporno ci na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywać wyłącznie w temperaturach nie ni szych ni + 5o
C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze ni szej ni 5o C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Bezpo rednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inwestora.
Rozformowanie konstrukcji, je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo e
nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymało ci projektowej.
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5.7.

Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i
ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów
podane w punkcie 2.6.
rednice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów
rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego dokumentacją projektową mo e wynosić maksimum 5 mm.
5.8.

Monta betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i cianek czołowych

źlementy przepustu i cianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane
na przygotowanym podło u zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być
wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].
5.9.

Wykonanie cianki czołowej z kamienia łamanego

cianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie
cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu cianki powinny być zachowane następujące zasadyŚ
a) ciankę kamienną nale y wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni 0º C, a zaleca
się ją wykonywać w temperaturze + 5o C,
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed uło eniem,
c) pojedyncze kamienie powinny być uło one w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były
mo liwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obcią enia
pionowegoś większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
e) na ka dą warstwę kamienia powinna być nało ona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie
było miejsc niezapełnionych zaprawą,
f) wygląd zewnętrzny cianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.
cianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbli ona do
płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybli eniu liniami
prostymi.
5.10. Izolacja przepustów
Przed uło eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nale y zagruntować np. przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inwestora.
Zagruntowaną powierzchnię bezpo rednio przed uło eniem izolacji nale y smarować lepikiem
bitumicznym na gorąco i uło yć izolację z papy asfaltowej.
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inwestora.
źlementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem nale y smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych nale y przeprowadzić z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.3.

Kontrola robót betonowych i elbetowych

W czasie wykonywania robót nale y przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 7.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 7. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp.
Rodzaj badania
Metoda badania wg Termin lub często ć badania
1 Badania składników betonuŚ
1.1. Badanie cementuŚ
- czasu wiązania,
bezpo rednio przed u yciem
PN-B-19701 [21]
- stało ci objęto ci,
ka dej dostarczonej partii
- obecno ci grudek.
1.2. Badanie kruszywaŚ
- składu ziarnowego,
PN-B-06714-15[15] ka dej dostarczonej partii
- kształtu ziaren,
PN-B-06714-16[16] ka dej dostarczonej partii
- zawarto ć pyłów mineralnych, PN-B-06714-13[14] ka dej dostarczonej partii
- zawarto ci zanieczyszczeń
obcych,
PN-B-06714-12[13] ka dej dostarczonej partii
- wilgotno ci.
PN-B-06714-18[17] bezpo rednio przed u yciem
1.3. Badanie wody
PN-B-32250 [24]
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń
1.4. Badanie dodatków i
Instrukcja ITB 206/77 [43]
domieszek
2 Badania mieszanki betonowejŚ
- urabialno ci
przy rozpoczęciu robót
- konsystencji
przy proj. recepty i 2 razy na
PN-88/B-06250 [8]
zmianę roboczą
- zawarto ci powietrza w
przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej
2 razy na zmianę roboczą
3 Badania betonu
przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymało ci na
PN-88/B-06250 [8] po wykonaniu ka dej partii
ciskanie na próbkach
betonu
3.2. Badania nieniszczące
PN-B-06261 [10]
w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji
PN-B-06262 [11]
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
3.3. Badanie nasiąkliwo ci
PN-B-06250 [8]
konstrukcji ale nie rzadziej
ni raz na 5000m3 betonu
przy ustalaniu recepty 2
3.4. Badanie odporno ci na
razy w czasie wykonywania
PN-B-06250 [8]
działanie mrozu
konstrukcji, ale nie rzadziej
ni raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3
3.5. Badanie przepuszczalno ci
razy w czasie wykonywania
wody
konstrukcji ale nie rzadziej
ni raz na 5000 m3 betonu
6.4.

Kontrola wykonania cianki czołowej z kamienia łamanego

Przy wykonywaniu cianki czołowej z kamienia nale y przeprowadzić badania zgodnie z BN74/8841-19 [41] obejmująceŚ
a) sprawdzenie prawidłowo ci uło enia i wiązania kamieni w ciance - przez oględziny,
b) sprawdzenie grubo ci cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubo ci do  20 mm,
c) sprawdzenie grubo ci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dlaŚ
- spoin pionowychŚ 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
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- spoin poziomychŚ 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
sprawdzenie prawidłowo ci wykonania powierzchni i krawędzi ciankiŚ
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ciankiŚ co najwy ej 15 mm/m,
odchylenie krawędzi od linii prostejŚ co najwy ej 6 mm/m i najwy ej dwa odchylenia na 2 m,
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowegoŚ co najwy ej 6 mm/m i 40 mm na całej
wysoko ci,
 odchylenia górnych powierzchni ka dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (je li mur ma
podział na warstwy)Ś co najwy ej 3 mm/m i nie więcej ni 30 mm na całej długo ci.

d)




6.5.

Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów nale y kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodno ć z
dokumentacją projektową.
6.6.






Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej nale y sprawdzićŚ
rodzaj materiału u ytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzędne wysoko ciowe,
grubo ć ławy,
zgodno ć wykonania z dokumentacją projektową.

6.7.

Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

źlementy prefabrykowane nale y sprawdzać w zakresieŚ
 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewnętrzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji
projektowej),
 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
 rednicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
punktów 5.6.2 i 5.7).
6.8.

Kontrola poł czenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9.

Kontrola izolacji cian przepustu

Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodno ci z wymaganiami
punktu 5.10.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jestŚ
 m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
 szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji cianki czołowej.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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8.2.





Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
wykonanie wykopu,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
 wykonanie deskowania,
 monta konstrukcji przepustu wraz ze ciankami czołowymi 1),
 zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
 rozebranie deskowania,
 wykonanie izolacji przepustu,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
 umocnienie wlotów i wylotów,
 uporządkowanie terenu,
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych i
2) dla przepustów wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. cianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopów,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie cianki czołowejŚ
a) w przypadku cianki betonowej
 ew. wykonanie deskowania i pó niejsze jego rozebranie,
 ew. zbrojenie elementów betonowych,
 betonowanie konstrukcji fundamentu, cianki i skrzydełek lub monta elementów z
prefabrykatów,
b) w przypadku cianki z kamienia
 roboty murowe z kamienia łamanego,
dla wszystkich rodzajów cianek czołowychŚ
 wykonanie izolacji przeciwwilgotno ciowej,
 zasypka cianki czołowej,
 ew. umocnienie wlotu i wylotu,
 uporządkowanie terenu,
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg
własno ci fizyczno-mechanicznych
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2. PN-B-02356
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów
elementów budowlanych z betonu
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą bezpo rednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad więkowa
badania wytrzymało ci betonu na ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymało ci betonu na ciskanie za
pomocą młotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci pyłów
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
ruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem sto kowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
żwo dzie budowlane. żwo dzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta mie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Płyty pil niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania
przy odbiorze
Żormy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. żDDP,
Warszawa, 1990 r.
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1
1.1

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prefabrykowanych przepustów montowanych pod koroną drogi.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem prefabrykowanych przepustów elbetowych skrzynkowych i rurowych projektowanych
zgodnie z katalogiem „Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”,
Transprojekt-Warszawa, 2007 [53].
Katalog obejmujeŚ
a) przepusty skrzynkoweŚ
– zamknięteŚ 100×200, 120×120, 150×150, 200×150, 200×200, 250×150, 250×250, 300×300 i
300×200 cm,
– dwudzielne (ceowe)Ś 300×100, 300×150, 350×100, 350×150, 400×100, 400×150, 450×100,
450×150, 450×200,
b) przepusty rurowe o rednicyŚ 60, 80, 100, 120 i 150 cm.
Zakres robót obejmujeŚ
a) wykonanie czę ci przelotowej przepustu, w tymŚ

wykonanie wykopów pod przepust,

wykonanie ławy (z betonu B10 (C8/10), gruntu stabilizowanego cementem lub kruszywa
stabilizowanego mechanicznie),

ustawienie prefabrykatów skrzynkowych lub rurowych,

wykonanie połączeń między prefabrykatami,

wykonanie płyty zespalającej z przygotowaniem powierzchni prefabrykatu do zespolenia,

wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,

wykonanie izolacji grubej i warstwy ochronnej izolacji,

wykonanie płyt przej ciowych lub uło enie geosiatek o sztywnych węzłach
wzmacniających nasyp i/lub nawierzchnię,

wykonanie drena u za cianami przepustu,

wykonanie zasypki przepustu,
b) wykonanie wlotów i wylotów z betonu monolitycznego, w tymŚ

przygotowanie powierzchni czołowych prefabrykatu do zespolenia z betonem wlotu/wylotu,

wykonanie skrzydeł wlotu lub wylotu z betonu monolitycznego,

wykonanie płyty dennej wlotu/wylotu,

wykonanie drena u za skrzydłami wlotu/wylotu,

wykonanie zasypki,

umocnienie skarpy wokół wlotu/wylotu.
Wykonanie umocnienia dna wylotu przepustów przeznaczonych do przepuszczania wody jest
przedmiotem odrębnych specyfikacji.
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1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

Okre lenia podstawowe
Przepust prefabrykowany – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
Prefabrykat (element prefabrykowany) – czę ć konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, mo na wykonać przepust.
Przepust elbetowy – przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z elbetu.
żrunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo–gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Nale y stosować materiały, które są oznakowane Cź lub B, dla których Wykonawca przedstawi
deklarację zgodno ci z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
2.2

Fundamenty przepustów

Zgodnie z katalogiem [53] dla posadowienia przepustów w zale no ci od warto ci obliczeniowego
jednostkowego oporu podło a przewidziano typy fundamentówŚ
– ławę z betonu C8/10 (B10),
– grunt stabilizowany cementem,
– kruszywo naturalne lub łamane, zagęszczane mechanicznie.
Dla gruntów o warto ci jednostkowego oporu obliczeniowego podło a mniejszej od 125 kPa
fundament nale y zaprojektować indywidualnie.
2.2.1
Ława z betonu klasy C8/10 (B10)
Składniki do wykonania mieszanki betonowej i sama mieszanka betonowa powinny spełniać
wymagania ST- Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym [3], pkt 2.
2.2.2
Ława z gruntu stabilizowanego cementem
2.2.2.1 Cement
Do stabilizacji gruntu nale y stosować cement portlandzki klasy 32,5 N spełniający wymagania
PN-źN 197-1Ś2002 [13], w ilo ci zapewniającej uzyskanie wytrzymało ci R28 = 5,0 MPa. Orientacyjne
ilo ci cementuŚ

dla gruntów piaszczystych - około 100 kg/m3,

dla glin piaszczystych - około 150 kg/m3.
Maksymalna zawarto ć cementu w mieszance w stosunku do masy suchego gruntu wynosi 8%.
2.2.2.2 żrunty
Przydatno ć gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem, nale y ocenić na podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012Ś1997 [30]. Do
wykonania ulepszonego podło a z gruntów stabilizowanych cementem nale y stosować grunty
spełniające wymagania podane w tablicy 1. Ostatecznie grunt mo na uznać za przydatny do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wyka ą, e wytrzymało ć na ciskanie i
mrozoodporno ć próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami okre lonymi w pkcie 6.3.2.
Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem (według PN-S-96012Ś1997)
Lp.

Wła ciwo ci

Wymagania

1

Uziarnienie, % (m/m)Ś
– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej ni
– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m),
powy ej

100
85
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– zawarto ć ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m),
powy ej
– zawarto ć czę ci mniejszych od 0,002, % (m/m), poni ej

50
20

2

żranica płynno ci, % (m/m), nie więcej ni

40

3

Wska nik plastyczno ci, % (m/m), nie więcej ni

15

4

Odczyn pH

5

Zawarto ć czę ci organicznych, % (m/m), nie więcej ni

od 5 do 8
2,0

6

Zawarto ć siarczanów, przeliczonych na SO3, % (m/m), nie więcej
1,0
ni
żrunty nie spełniające wymagań okre lonych w tablicy 1, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. żrunty o granicy płynno ci
40  60 % i wska niku plastyczno ci 15  30 % mogą być stabilizowane cementem pod warunkiem
u ycia specjalnych maszyn, umo liwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
2.2.2.3 Kruszywa
Do stabilizacji cementem nale y stosować kruszywa naturalne - piaski, pospółki, wiry, albo
mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mo na uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wyka ą, e wytrzymało ć na ciskanie i mrozoodporno ć próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami okre lonymi w punkcie 6.3.2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Lp.
Wła ciwo ci
Wymagania Badania według
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie
PN-źN 933-1
mniej ni Ś
30
[34]
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %,
nie więcej ni Ś
15
2 Zawarto ć czę ci organicznych, barwa cieczy nad
PN-źN 1744-1
Wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza ni Ś
[35]
3 Zawarto ć zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
PN-B-06714-12
0,5
ni Ś
[33]
4 Zawarto ć siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %,
PN-B-06714-28
1
poni ejŚ
[36]
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw.
2.2.2.4 Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna być czysta, bez zawarto ci szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PNźN 1008Ś2004 [14].
2.2.3
Ława z kruszywa naturalnego lub łamanego, zagęszczanego mechanicznie
2.2.3.1 Kruszywo
Ławę nale y wykonać z kruszywa naturalnego (pospółki) lub łamanego (tłucznia), zagęszczanego
mechanicznie.
a) Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-źN 933-1 [34] powinna le eć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys.1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na ławy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej (OznaczenieŚ 1-2 kruszywo na górną warstwę, 1-3 kruszywo na dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie mo e przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie mo e przekraczać 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
b) Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania okre lone w tablicy 3.
Tablica 3. Wła ciwo ci kruszyw do wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp.
1
2
3
4
5
6

7

Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa
Kruszywa łamane
naturalne
Wyszczególnienie wła ciwo ci
Badania
według
Warstwa Warstwa Warstwa Warstwa
górna
dolna
górna
dolna
Zawarto ć ziarn mniejszych ni 0,075 od 2
od 2 do od 2
od 2 do PN-źN 933-1
mm, % (m/m)
do 10
12
do 10
12
[34]
Zawarto ć nadziarna, % (m/m), nie
PN-źN 933-1
więcej ni
5
10
5
10
[34]
Zawarto ć ziarn nieforemnych, %
PN-źN 933-4
(m/m), nie więcej ni
35
45
35
40
[50]
Zawarto ć zanieczyszczeń
organicznych, % (m/m), nie więcej
PN-B-04481
ni
1
1
1
1
[44]
Wska nik piaskowy po
BN-64/8931-01
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I od 30
od 30
od 30
od 30
[49]
lub II wg PN-B-04481, %
do 70
do 70
do 70
do 70
cieralno ć w bębnie Los Angeles
a) cieralno ć całkowita po pełnej
PN-źN 1097-2
liczbie obrotów, nie więcej ni
35
45
35
50
[48]
b) cieralno ć czę ciowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie więcej ni
30
40
30
35
Nasiąkliwo ć, % (m/m), nie więcej
PN-źN 1097-6
ni
2,5
4
3
5
[46]

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.02

Strona 6

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
8
9

Mrozoodporno ć, ubytek masy po 25
cyklach zamra ania, % (m/m), nie
więcej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy
łącznie, % (m/m), nie więcej ni

5

10

10

-

5

-

10

-

PN-źN 1367-1
[47]
PN-źN 1744-1
[51]
PN-B-0671439 [52]
PN-B-0671428 [36]

Zawarto ć związków siarki w
przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie
więcej ni
1
1
1
1
11 Wska nik no no ci wno mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni Ś
PN-S-06102
60
[45]
80
60
80
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
120
120
b) przy zagęszczeniu IS  1,03
2.2.3.2 Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa powinna być czysta, bez zawarto ci szkodliwych
dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-źN 1008Ś2004 [14].
2.2.3.3 żeosyntetyk
O stosowaniu geosyntetyku zadecyduje projektant w zale no ci od występujących warunków
gruntowych (grunty słabe, nierównomierne osiadanie itp.).
żeosyntetyk pod przepustami rurowymi powinien spełniać minimalne warunkiŚ

wska nik CBR ≥ 2 kN (dla geotkanin i geowłóknin),

umowny wymiar porów O90 ≤ 0,15 mm (dla geowłóknin),

wytrzymało ć na rozciąganie w obu kierunkach dla geosiatek ≥20 kN.
Pod przepustami skrzynkowymi mo na stosować polipropylenowe geosiatki o sztywnych węzłach
o wytrzymało ci na rozciąganie 20 kN/m (siatka górna) i 30 kN/m (siatka dolna) o wła ciwo ciach
podanych w punkcie 2.11. Rozwiązania tego nie nale y stosować w gruntach niespoistych.
2.3

Prefabrykaty przepustów

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prefabrykaty wykonywane zgodnie z katalogiem [53].
Zgodnie z powy szym, wszystkie elementy konstrukcyjne przepustów zostały zaprojektowane na
obcią enie ruchome klasy „A” wg normy PN-S-10030Ś1985 [17] oraz obcią enie pojazdem specjalnym
klasy 150.
Prefabrykaty przepustów powinny być wykonane w wytwórni zgodnie z PN-źN 14844Ś2008 [16].
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej mo na stosować prefabrykaty, które
dodatkowo spełniają wymagania podane poni ej.
2.3.1
Materiały do wykonania przepustów
Zgodnie z katalogiem [53] prefabrykaty nale y wykonać z betonu C 35/45 (B45), spełniającego
wymagania OST M-13.01.00 [4] pkt. 2, zbrojonego stalą klasy A-IIIN, spełniającej wymagania ST12.01.00 [5], pkt. 2.
2.3.2
Tolerancje wykonania prefabrykatów
Wymiary prefabrykatu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, odchyłki wymiarów nie
powinny przekraczaćŚ

długo ć prefabrykatu  5 mm,

wysoko ć i szeroko ć elementu  5 mm,

grubo ć cian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

gabaryt otworu  5 mm,

zbie no ć cian  5 mm,

wymiar zewnętrzny przekroju  20 mm.
2.3.3
Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni
Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys.
Dopuszcza się drobne pory jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głęboko ć
nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów
podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów
Okre lenie wad i uszkodzeń
Wielko ć wad i uszkodzeń
Rysy otwarte i pęknięcia
Niedopuszczalne
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm
rozwarto ci)Ś
a) poprzeczne
Na 1/4 długo ci w 4 miejscach lub 1 rysa na
całej długo ci jednej ciany
b) podłu ne
Na 1/3 długo ci w 2 miejscach na jednej
cianie
c) poprzeczne i podłu ne krzy ujące
Niedopuszczalne
Skupienie cementu, piasku lub kruszywa
W 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie
większej ni 2% powierzchni
Ciała obce
Niedopuszczalne
Szczerby w przegubach
W 1 miejscu na 1/10 długo ci
Odsłonięcie zbrojenia
Niedopuszczalne
2.3.4
Łączniki do zespolenia prefabrykatów z betonem wykonywanym na miejscu
Łączniki powinny być wykonane ze stali A-IIIN wg OST M-12.01.00 [5], pkt. 2.
Łączniki powinny być wklejane na ywicę epoksydową. Zastosowana ywica powinna być
materiałem twardniejącym bezskurczowo, mieć bardzo dobre wła ciwo ci mechaniczne i mieć bardzo
dobrą przyczepno ć do betonu i stali. Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej,
mo na stosować ywicę o wła ciwo ciach podanych w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla ywicy epoksydowej
Lp.
1

7

Wła ciwo ci
Wytrzymało ć
na
odrywanie
Przyczepno ć do stali
Wytrzymało ć
na
rozciąganie
Wytrzymało ć
na
zginanie
Wytrzymało ć
na
ciskanie
Czas elowanie (w zale no ci od temperatury)
Lepko ci dynamiczna

2.4

Poł czenia mi dzy prefabrykatami

2
3
4
5
6

Jednostki
MPa
MPa
MPa
MPa

Wymagania
3
8
 30

Metoda badania wg
PN-B-01814Ś1992 [37]
PN-B-01814Ś1992 [37]
PN-C-89034Ś1981 [38]

 45

PN-źN ISO 178Ś2006 [39]

MPa

 90

PN-źN ISO 604Ś2006 [40]

min.

10-75

PN-źN ISO 2535Ś2004 [41]

MPas

 5800

PN-źN ISO 2431Ś1999 [42]

Zgodnie z katalogiem [53] ciany czołowe prefabrykatów zostały zaprojektowane w postaci
zamków. Wypełnienie zamków między prefabrykatami nale y wykonać ze ci liwej wkładki
przeznaczonej do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Wkładka uszczelniająca powinna być wykonana z
okrągłego profilu, np. z neoprenu i wykazywać ci liwo ć do 50%, przy optymalnej ci liwo ci około
25%. Powierzchnia profilu uszczelniającego powinna być pokryta samoprzylepną powłoką wodoodporną.
rednica profilu powinna być indywidualnie dobrana do szeroko ci szczeliny zamka, zgodnie z
dokumentacją projektową i zaleceniami producenta profilu.
Dla uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w płycie nadbetonu, nale y dodatkowo stosowaćŚ
a) wytłaczane uszczelniające ta my dylatacyjne (waterstops) o szeroko ci min. 240 mm, z
elastycznym kanałem dylatacyjnym, przeznaczone do zabezpieczenia dylatacji
poddawanych ruchom i odkształceniom termicznym. Ta my powinny być odporne na
bitumy, oleje i benzynę. Je eli dokumentacja projektowa, ani ST nie precyzują inaczej
mo na stosować ta my wykonane z PVC o wła ciwo ciach spełniających wymagania
podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania dla PVC do ta m dylatacyjnych
Lp.
1
2

Wła ciwo ci
Twardo ć Shore’a, twardo ciomierz typu A
Wytrzymało ć na rozciąganie

Jedn.
°Sh
MPa

Wymagania Metody badań wg
PN-ISO 868Ś2005 [18]
75 10
PN-źN ISO 527-1Ś1998
 10
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Wydłu enie względne przy zerwaniu

4
5

Wytrzymało ć na rozdzieranie
Zachowanie w niskich temperaturach, -20°C
-twardo ć Shore’a, twardo ciomierz typu A
-wytrzymało ć na rozciąganie
-wydłu enie względne przy zerwaniu

6

Odporno ć na sztuczne starzenie cieplne w
powietrzu, +70°C, 28 dni, zmianaŚ
twardo ci Shore’a, twardo ciomierz typu A
°Sh
-wytrzymało ci na rozciąganie
%
- wydłu enie na rozciąganie
%

 12
 10
 10

Odporno ć na działanie bitumu, zmianaŚ
-twardo ci Shore’a, twardo ciomierz typu A
-wytrzymało ci na rozciąganie
-wydłu enia względnego przy zerwaniu

 12
 20
 20

7

%

[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ISO 34-1Ś2007 [20]

 225

3

N/mm  20
°Sh
MPa
%

PN-ISO 868Ś2005[18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ź ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-ISO 188Ś2000 [21]
PN-ISO 868Ś2005 [18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]

PN-ISO 868Ś2005 [18]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
PN-źN ISO 527-1Ś1998
[19]
Mo na stosować ta my wyposa one w aktywne elementy pęczniejące pod wpływem wody.
Połączenia ta m uszczelniających powinny być wykonywane przez producenta, jedynie połączenia
czołowe mogą być wykonywane na budowie przez zgrzewanie,
b) ta my zamykające wykonane z materiału jak wy ej,
c) płytę korkową nasyconą asfaltem grubo ci 25 mm - nale y stosować granulat korkowy
wysokiej jako ci wymieszany ze spoiwem asfaltowym, umieszczony między dwiema
warstwami mocnego papieru nasyconego asfaltem. Płyty powinny być trwałym materiałem,
odpornym na działanie czynników chemicznych. Płyty muszą być wodoodporne i odporne
na gnicie.
2.5

°Sh
%
%

75 10
 10
 225

Elementy monolityczne

źlementy monolityczneŚ płyta zespalająca, wloty, wyloty, płyty przej ciowe – zgodnie z
katalogiem [53] nale y wykonać z betonu klasy C25/30(B30), spełniającego wymagania ST-13.01.00 [4],
pkt 2, zbrojone stalą A-IIIN wg ST-12.01.00 [5], pkt 2.
Warstwę ochronną izolacji nale y wykonać z betonu C20/25(B25) wg ST-13.01.00 [4], pkt 2,
zbrojonego siatką z prętów  8 w rozstawie 10×10 cm. Beton podbudowy nale y wykonać z
C12/15(B15) wg ST-13.02.00 [3], pkt 2.
2.6

Materiały do poł czenia prefabrykatu z betonem monolitycznym

Do połączenia prefabrykatów z betonem monolitycznym nale y stosować rodek sczepny
poprawiający przyczepno ć wie ego betonu do betonu w prefabrykacie, pełniący jednocze nie funkcję
rodka zabezpieczającego antykorozyjnie zbrojenie. Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują
inaczej, mo na zastosować jednoskładnikowy rodek na bazie cementu modyfikowanego polimerem,
spełniający wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagania dla rodka sczepnego
Lp.
1
2

Wła ciwo ci
Wytrzymało ć na odrywanieŚ
- warto ć rednia
- warto ć pojedynczego wyniku
Przyczepno ć do zbrojeniaŚ
-warto ć rednia
-warto ć pojedynczego wyniku

Jednostka

Wymagania

MPa
MPa

 2,0
 1,5

MPa
MPa

 2,0
 1,5

Metoda badania wg
Procedura
IBDiM
PB-TM-X1[54]
Procedura
IBDiM
IBDiM-TWm-18/97
[55]
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2.7

Zaprawa do ustawiania prefabrykatów

Jako podlewkę pod prefabrykaty nale y stosować zaprawę cementowo-piaskową 1Ś2. Zaprawa
powinna spełniać wymagania podane w PN-B-14501Ś1990 [22].
Cement do zaprawy powinien być klasy 32,5 N wg PN-źN 197-1Ś2002 [13]. Woda powinna
odpowiadać wymaganiom PN-źN 1008Ś2004 [14]. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-źN
13139Ś2003 [15].
2.8

Izolacja przepustu

Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem nale y pokryć izolacją cienką spełniającą
wymagania OST M-15.01.02 [6], pkt. 2. Izolację grubą nale y wykonać z materiałów wg OST M15.02.03 [7], pkt. 2.
2.9

Drenaż na wysoko ci i długo ci przepustu i skrzydeł

Za cianami przepustu i skrzydłami wlotów i wylotów oraz na stropie nale y wykonać warstwę
filtracyjną z gruntu niespoistego spełniającego wymagania ST-20.01.02 [8], pkt. 2.2.3.
2.10

Zasypka

Zasypkę przepustów nale y wykonać w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, z
gruntu wg OST M-11.01.04 [9], pkt 2, jak dla przestrzeni za przyczółkami.
2.11

Wzmocnienie nawierzchni drogowej nad przepustem geosiatk dwukierunkow
polipropylenow o sztywnych w złach

2.11.1

żeosiatka układana na nasypie
Nale y stosować geosiatki, dla których producent deklaruje przeznaczenie do wzmacniania
podło a gruntowego. żeosiatka powinna mieć taką samą wytrzymało ć w kierunku podłu nym i
poprzecznym. Powinna być odporna na czynniki klimatyczne i rodowiskowe, spowodowane
zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie
komunikacyjnym. Powinna być równie odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie mo e być wra liwa na hydrolizę, musi być odporna
na działanie wodnych roztworów soli, kwasów, i zasad. Nie mo e podlegać biodegradacji. Do wykonania
robót nadają się dwukierunkowe siatki polipropylenowe o sztywnych węzłach o strukturze rusztu,
wyprodukowanej w taki sposób, aby powstała struktura zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły
geosiatki powinny być sztywne i stanowić integralny element struktury geosiatki. Nie dopuszcza się
połączeń (przeplatanie-zgrzewanie) w obrębie węzła. Przekrój poprzeczny eber powinien być
prostokątny. Oczka siatki powinny być sztywne, tj. powinny zachowywać kształt po przyło eniu siły
uko nej w stosunku do kierunku produkcji geosiatki. żeosiatka powinna być wykonana z rozciąganego w
odpowiednio podwy szonej temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego. Polimer
tworzący geosiatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania
ultrafioletowego.
Oznaczenie geosiatki powinno zawierać okre lenieŚ

rodzaju wyrobu,

rodzaju surowca,

nazwy handlowej,

symbolu odmiany wyrobu,

numeru normy lub aprobaty technicznej.
Nominalny wymiar oczek geosiatki powinien wynosić około 40 mm. Je eli dokumentacja
projektowa ani ST nie precyzują inaczej, na nasypie mo na stosować geosiatki o wła ciwo ciach
podanych w tablicy 8.
Tablica 8 Wymagania dla geosiatki układanej na nasypie
Lp.
1
2
3

Wła ciwo ci
Masa powierzchniowa
Wytrzymało ć na rozciąganie
wzdłu pasma
w poprzek pasma
Siła rozciągająca wzdłu pasma
przy wydłu eniu 2%*Ś
wzdłu pasma

Jedn.
g/m2

Wymagania
300 ( 20)

kN/m
kN/m

30
30

kN/m

 10,5

Metody badań wg
PN-źN 9864Ś2007 [24]
PN-ISO 10319Ś1996
[23]
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kN/m

5
6

w poprzek pasma
Siła rozciągająca wzdłu pasma
przy wydłu eniu 5%*Ś
wzdłu pasma
w poprzek pasma
Odporno ć na utlenianie
Odporno ć mikrobiologiczna

7

Wytrzymało ć węzła

kN/m

4

 10,5
 21,0
 21,0
Spełnia
Spełnia
95%
wytrzymało ci
geosiatki

kN/m
kN/m
-

PN-źN 13249 [25]
PN-źN 12224 [26]
żRI Test Method żż287Ś1998 [56]

W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.
*) Dla sił przy odpowiednich wydłu eniach podano minimalne dopuszczalne warto ci.
Zastosowana geosiatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie
jako ciowej PN-ISO 9001Ś2009 [12].
2.11.2 żeosiatka układana na podbudowie asfaltowej, pod warstwą wią ącą (geosiatka zbrojeniowa)
Nale y stosować komponent, dla którego producent deklaruje przeznaczenie do przeciwdziałania
spękaniom odbitym, tworzeniu się kolein i spękań zmęczeniowych nawierzchni. żeosiatka zbrojeniowa
powinna być odporna na czynniki klimatyczne i rodowiskowe, spowodowanym zastosowaniem
materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie komunikacyjnym.
Powinna być równie odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie mo e być wra liwa na hydrolizę, musi być odporna na
działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie mo e podlegać biodegradacji. żeokomponent
musi być odporny na temperaturę układanej nawierzchni. Do wykonania robót nadaje się dwukierunkowy
kompozyt zbudowany z siatki i włókniny igłowanej (polipropylenowej lub poliestrowej) połączonych ze
sobą termicznie.
żeosiatka zbrojeniowa powinna być wyprodukowana z pasma polipropylenu, w taki sposób, aby
powstała struktura była zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły siatki powinny być sztywne i stanowić
integralny element struktury siatki. Przekrój poprzeczny eber siatki powinien być prostokątny. Polimer
tworzący siatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania
promieniowania ultrafioletowego.
Oznaczenie siatki zbrojeniowej powinno zawierać okre lenieŚ
 rodzaju wyrobu geotekstylnego,
 rodzaju surowca,
 nazwy handlowej,
 symbolu odmiany wyrobu,
 numeru odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej pod warstwą wią ącą nawierzchni
mo na stosować geosiatkę o wła ciwo ciach podanych w tablicy 9.
Tablica 9. Wła ciwo ci geosiatki stosowanej pod warstwę wią ącą nawierzchni
Lp.

Wła ciwo ci

1

Wytrzymało ć na rozciąganieŚ
wzdłu pasma
wszerz pasma
Siła przejmowana przy
odkształceniu 2%
wszerz
wzdłu
Maksymalny skurcz
wszerz
wzdłu

2

3

Jedn.
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
%

Wymagania
dla Badanie wg
siatki zbrojeniowej
PN-ISO 10319Ś1996
[23]
 20,0
 20,0
8
7

PN-ISO
[23]

10319Ś1996

Okre lony na swobodnie spoczywającej
próbce, w suszarce z
wymuszonym obiegiem powietrza, w
temp. 140° C, w
czasie 30 min.
Siatka u yta jako wzmocnienie powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonej w
normie jako ciowej PN-ISO 9001Ś2009 [12].
4
4
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Wybór elementów słu ących do zamocowania siatki do powierzchni bitumicznej oraz sposób
wykonania zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację In yniera. Do skropienia powierzchni, na której
będzie uło ona siatka, nale y zastosować emulsję kationową szybkorozpadową K1-70%. Jednostkowe
zu ycie emulsji wynosi 1,3 l/m2 powierzchni.
2.12

Umocnienie dna wylotu przepustu

Typ umocnienia dna wylotu przepustu przeznaczonego do przepuszczania wody powinien być
dobrany w dokumentacji projektowej w zale no ci prędko ci obliczeniowej, której warto ć nale y
przyjmować wg katalogu [53]. Przykładowe typy umocnienia wylotu w zale no ci od dopuszczalnej
prędko ci obliczeniowej, przy głęboko ci wody 1,0 m zestawiono w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaje umocnień dla prędko ci obliczeniowych
Lp.

Typ umocnienia

1
2

Dopuszczalna
wody w [m/s]
0,6 ÷ 0,8

prędko ć

Obsiew mieszankami traw
DarniowanieŚ
- w kratę
1,0
- na płask (ko uchowe)
1,2
3
Porosty z sadzonek wierzbowych (skarpy)
1,8 ÷ 2,0
4
Obsypka wirowa lub tłuczniowa grubo ci 0,10 ÷ 0,30 m
o rednicy ziarnŚ
- 10 mm
1,05
- 15 ÷ 25 mm
1,25 ÷ 1,50
- 30 ÷ 40 mm
1,60 ÷ 1,80
- 50 ÷ 70 mm
1,90 ÷ 2,32
5
Narzut kamienny o wymiarach bryłŚ
- 80 ÷ 90 mm
2,48 ÷ 2,64
- 100 ÷ 150 mm
2,80 ÷ 3,35
- 200 mm
3,80
6
Płyty betonowe a urowe przy wypełnieniu otworówŚ
- gruntem d = 0,002 ÷ 2,0mm
0,60
- wirem lub tłuczniem d >10,0mm
3,5
- porostem traw (po 6 tygodniach)
4,0
7
Kosze kamienno-siatkowe (gabiony) o wymiarach nie 4,0
mniejszych ni 0,5×0,5×1,0 m
8
Materace kamienno-siatkowe o grubo ciŚ
-30 cm
5,0
-50 cm
6,0
9
Kamień łamany, otoczaki 63 ÷ 250 mm
4,10 ÷ 4,75
10
Płyty betonowe pełne
6,5
Umocnienia wylotów przepustów są przedmiotem odrębnych specyfikacji.
2.13

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach

Pasy nasypu na styku z betonem gzymsów i skrzydeł o szeroko ci min. 50 cm nale y umocnić
materiałem, któryŚ
 wzmacnia nasyp,
 umo liwia swobody spływ i wsiąkanie wody,
 umo liwia wegetację ro lin.
Zastosowany materiał powinien być odporny na czynniki chemiczne i biologiczne, nie powinien
wchłaniać wody oraz powinien być nieszkodliwy dla rodowiska naturalnego.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej, do umocnienia skarp mo na
stosować przestrzenną geokratę z humusowaniem i hydrosiewem wg OST M-20.01.11 f [11].
3
3.1

SPRZ T
Ogólne warunki stosowania sprz tu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 3.
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3.2

Sprz t do wykonania robót

W dyspozycji Wykonawcy powinien się znajdować sprzętŚ
a) do wykonania wykopów i z ewentualnym umocnieniem - wg OST D-02.01.01[2] pkt 3,
b) do wykonania zasypek - wg OST M-11.01.04 [9] pkt 3,
c) do wykonania warstwy filtracyjnej za cianami przepustu i skrzydłami - wg OST M-20.01.02 [8] pkt.
3,
d) do wykonania robót betonowych - wg OST M-13.01.00 [4] pkt 3,
e) do wykonania robót zbrojeniowych - wg OST M-12.01.00 [5] pkt 3,
f) do wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem lub z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnychŚ
 mieszarki stacjonarne,
 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki,
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania
w miejscach trudnodostępnych,
g) do wykonania izolacji cienkiej bitumicznej - wg OST M-15.01.02 [6] pkt 3,
h) do układania izolacji grubej - wg OST M-15.02.03 [7] pkt 3,
i) do wykonania uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w płycie nadbetonuŚ
 ostry nó o długim ostrzu, ostrzałka,
 przymiar prostokątny,
 kolba spawalnicza płaska 200W do PCV w zimie,
 kolba koniczna 50 W i język spawalniczy 125 W do robót szczególnych (np. poprawki),
 szczotka druciana,
 ta ma do wzmacniania i sznur spawalniczy,
j) do połączenia wie ego betonu z betonem prefabrykatówŚ
 sprzęt do hydropiaskowania powierzchni betonowej o ci nieniu 100-150 atm, lance wodne,
sprę arka z filtrem przeciwolejowym,
 pojemniki i mieszarkę wolnoobrotową do przygotowania rodka sczepnego,
 sztywny pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe do nakładania rodka sczepnego,
 wiertarkę do betonu do wywiercenia otworów na łączniki,
k) do przycinania elementów betonowych - specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki
z tarczą),
l) do wykonania umocnienia z geokraty z humusowaniem i hydrosiewem - wg ST-20.01.11 f [11] pkt.3.
żeosiatkę nale y układać ręcznie z wykorzystaniem palików do jej mocowania.
4
4.1

TRANSPORT
Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2

Transport materiałów

4.2.1

Transport gruntu i materiałów do zabezpieczenia wykopów powinien odbywać się wg ST02.01.01 [2] pkt 4.
4.2.2
Transport mieszanki gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni do miejsca wbudowania
powinien się odbywać w sposób zabezpieczający rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie
wilgotno ci.
4.2.3
Transport i składowanie prefabrykatówŚ
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym
podło u. Poszczególne rodzaje elementów przepustów powinny być składane oddzielnie. źlementy
nale y układać na podkładach z zachowaniem prze witu minimum 10 cm pomiędzy podło em i
elementem. źlementy mogą być składane w pozycji, w jakiej będą wbudowane w przepust i wtedy
podkłady nale y rozmieszczać w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. źlementy przelotu
przepustu zamknięte mo na składać wylotem do góry. Transport powinien odbywać się w wagonach
kolejowych, samochodach cię arowych lub innych rodkach transportowych, w liczbie sztuk nie
przekraczającej dopuszczalnego obcią enia rodka transportu. Układanie elementów w wagonach
powinno odbywać się otworem do góry dla wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie
elementów na rodkach transportu powinno być symetryczne. źlementy nale y układać na podkładach
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drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 × 5 cm z odstępami pomiędzy elementami
umo liwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu, co najmniej 30 cm.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej 0,75 R.
Prefabrykaty powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotno ci względnej. Prefabrykaty
przeznaczone dla jednego obiektu powinny być składowane w takich samych warunkach
atmosferycznych.
4.2.4
Transport materiałów do wykonania uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w płycie nadbetonu
Ta my dylatacyjne nale y transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną
ta mę nale y bezzwłocznie ostro nie rozładować sprawdzając kompletno ć i stan ta my. Ta my nale y
składować na podkładzie drewnianym lub innym twardym i równym, np. betonie. Ta my nale y okryć
folią. Zdeformowane w czasie transportu lub składowania ta my nale y rozło yć na równym podło u powinny powrócić do pierwotnego kształtu w temp. 20-25°C, ewentualnie mo na je podgrzać miejscowo
gorącym powietrzem. W okresie zimowym ta my powinny być składowane w magazynie. Płyty korkowe
nale y przewozić i składować zgodnie z wymaganiami producenta.
4.2.5
Transport rodka sczepnego
rodek sczepny powinien być transportowany w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
ka dym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu,
 masę netto,
 datę produkcji i okres przydatno ci do stosowania,
 warunki przechowywania,
 ogólne zasady stosowania,
 numer normy lub aprobaty technicznej.
rodek sczepny nale y przechowywać w pomieszczenia zadaszonych, suchych, zabezpieczonych
przed działaniem mrozu. Nale y ci le przestrzegać warunków składowania podanych przez producenta.
4.2.6

Transport materiałów do wykonania robót betonowych wykonywać powinien się odbywać wg
ST-13.01.00 [4] pkt 4.
4.2.7
Transport materiałów do wykonania robót zbrojeniowych powinien się odbywać wg ST12.01.00 [5] pkt 4.
4.2.8
Transport materiałów do wykonania izolacji cienkiej bitumicznej powinien się odbywać wg ST15.01.02 [6] pkt 4.
4.2.9
Transport materiałów do układania izolacji grubej powinien się odbywać wg ST-15.02.03 [7] pkt
4.
4.2.10 Transport materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej powinien się odbywać wg ST-20.01.02
[8] pkt 4.
4.2.11 Transport geosiatki i geokraty
żeosiatkę nale y transportować zgodnie z wymaganiami producenta. Na czas transportu i
składowania rolki geokompozytu powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem. Opakowania nie
nale y zdejmować a do momentu wbudowania. Na ka dym opakowaniu geosiatki powinna być
umieszczona etykieta zawierająca daneŚ
 oznaczenie wyrobu,
 nazwę i adres producenta,
 datę produkcji,
 numer rolki,
 wymiary w rolce,
 masę rolki,
 masę powierzchniową,
 numer normy lub aprobaty technicznej.
W czasie transportu i przechowywania nale y chronić geokompozyt przed działaniem promieni
słonecznych dłu szym ni 30 dni, uwzględniając równie przewidywany okres między wbudowaniem, a
jego zakryciem nawierzchnią. żeokompozyt nale y przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach
opakowanych fabrycznie. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania nale y zabezpieczyć rolki
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym oraz przed działaniem wysokich temperatur i
promieni słonecznych.
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Transport geosiatki powinien odpowiadać wymaganiom wg ST-20.01.11 f [11], pkt 4.
4.2.12 Transport i przechowywanie ywicy epoksydowej
ywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub
beczki). Na ka dym opakowaniu nale y umie cić etykietę zawierającą co najmniej następujące daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu,
 oznaczenie,
 datę produkcji i okres przydatno ci do stosowania,
 masę netto,
 stosunek mieszania,
 znak Cź lub B, numer normy lub aprobaty technicznej,
 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych
rodków ostro no ci, bhp i ochrony rodowiska,
 oznaczenie, e wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
ywicę nale y przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpo redniego promieniowania
słonecznego, z dala od ródeł zapalnych. Okres przydatno ci do stosowania, w zamkniętych fabrycznie
pojemnikach wynosi zwykle 12 miesięcy.
ywicę nale y przewozić krytymi rodkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z PN-C-81400Ś1989 [43].
5
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz w zgodno ci z katalogiem [635].
Wykonawca na własny koszt powinien wykonać projekt technologiczny obejmującyŚ
 formy stalowe – szczególnej uwagi wymaga rozwiązanie elementów formy w czole
prefabrykatu, przystosowanie formy do ró nych jego długo ci i wersji wykonania, w tym
elementów o innym zbrojeniu od podanego w katalogu [53],
 przygotowanie powierzchni betonowych do zespolenia (formowanie, hydropiaskowanie),
 transport i monta prefabrykatów.
5.2

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia terenu budowy,
 regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacją według
dokumentacji projektowej.
Zakres robót odwadniających nale y dostosować do aktualnych warunków gruntowo – wodnych w
trakcie wykonywania robót. Urządzenia odprowadzające wodę nale y kontrolować w trakcie robót.
5.3

Wykopy

Wykopy nale y wykonywać zgodnie z ST-02.01.01 [2] pkt 5.
Je eli przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzinowych, nale y pod skrajnymi
segmentami konstrukcji wykonać wymianę gruntu rodzimego na grunt piaszczysty na głęboko ć ok. 20
cm poni ej poziomu przemarzania, okre lonego zgodnie z PN-źN 1997-1Ś2008 [27].
5.4

Ławy fundamentowe

Przepustów nie mo na posadowić bezpo rednio na skale. Konieczne jest oddzielenie konstrukcji
prefabrykowanej od podło a skalnego warstwą wiru lub pospółki o grubo ci około 30 cm. Je eli
przepust ma być posadowiony na gruntach wysadzi nowych, nale y pod skrajnymi segmentami
konstrukcji (wlot lub wylot wraz z prefabrykatami skrajnymi) wykonać wymianę gruntu rodzimego na
grunt piaszczysty na głęboko ć około 20 cm poni ej poziomu przemarzania.
Ławy fundamentowe nale y wykonać wg lokalizacji i o wymiarach zgodnie z dokumentacją
projektową. Żundament nale y tak ukształtować, aby po zakończeniu osiadań niweleta dna przepustu była
linią prostą pokrywającą się z niweletą cieku lub przej cia wewnątrz przepustu. Aby to uzyskać nale y
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stosować wzniesienie konstrukcyjne fundamentu, którego wielko ć w zale no ci od cech podło a, nale y
odczytać z wykresów zamieszczonych w katalogu [53].
Zgodnie z katalogiem [53], w zale no ci od warto ci obliczeniowego jednostkowego oporu
podło a, ławy fundamentowe nale y wykonać jako następujące typyŚ
a) typ I (ława z betonu C8/10 (B10)). Ławę z betonu C8/10 (B10) nale y wykonać zgodnie z OST M13.02.00 [3], pkt 5,
b) typ II (grunt stabilizowany cementem)
Stabilizacja cementem nie mo e być wykonywana, gdy podło e jest zamarznięte i podczas
opadów deszczu. Nie nale y rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, je eli prognozy meteorologiczne
wskazują na mo liwy spadek temperatury poni ej 5C w czasie najbli szych 7 dni.
Zawarto ć cementu w mieszance nie mo e przekraczać 8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zawarto ć wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44], z tolerancją +10 %, - 20 % jej
warto ci. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać wymagania wytrzymało ciowe gruntu
(kruszywa) stabilizowanego cementem okre lone w punkcie 6.3.2 niniejszej specyfikacji.
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilo ci
okre lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposa ona w urządzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objęto ciowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez In yniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędko ć
podawania materiałów powinna być ustalona i na bie ąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodno ć mieszanki. Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej z tolerancją
+10 % i –20 % jej warto ci. żrubo ć układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubo ci warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłu nych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu
nale y natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nale y prowadzić przy u yciu lekkiego
sprzętu zagęszczającego, w zestawie uzgodnionym przez In yniera. Pojawiające się czasie zagęszczania
zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę
mieszanki na pełną głęboko ć, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy
powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Przy zastosowaniu technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być
zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie nale y
kontynuować do osiągnięcia wska nika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według
normalnej próby Proctora, oznaczonego zgodnie z normą PN-B-04481Ś1988 [44]. Wszelkie miejsca
lu ne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubo ć, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. Nale y unikać spoin
roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szeroko ci i długo ci.
O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa ulepszonego podło a nie zostanie przykryta
nową warstwą z takiego samego materiału lub nie zostaną na niej uło one prefabrykaty, to powinna być
ona natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z
następujących sposobówŚ
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem D 200 lub D 300 w ilo ci 0,5  1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilo ci do 0,5 kg/m2, po uprzednim
zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, uło oną na zakład o szeroko ci co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacyjne zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera.
c) c) typ III (kruszywo zagęszczane mechanicznie)
żeosyntetyk, je li zastosowano, nale y układać i mocować do podło a zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Mieszankę kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczno ć
zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo ć po zagęszczeniu była równa grubo ci projektowanej. żrubo ć pojedynczo układanej
warstwy nie mo e przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa powinna być rozło ona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko ciowych. Ka da warstwa ławy
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysoko ciowych. Rozpoczęcie budowy ka dej następnej warstwy mo e nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez In yniera.
Wilgotno ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci
optymalnej, okre lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno ć
mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna być zwil ona
okre loną ilo cią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ć mieszanki kruszywa
jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszankę nale y osuszyć. Wska nik zagęszczenia
kruszywa wg PN-źN 1744-1Ś2000 [51] powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynosić co
najmniej 1,0 w skali Proctora.
5.5

Wykonanie korpusu przepustu z elementów prefabrykowanych

źlementy prefabrykowane przepustu powinny być ustawiane na przygotowanym podło u (ławie)
zgodnie z dokumentacją projektową, na 2 cm warstwie zaprawy cementowo-piaskowej o wła ciwo ciach
wg pktu 2.7. Prefabrykaty nale y ustawiać z przerwą o szeroko ci zale nej od wiatła prefabrykatu, tj. o
szeroko ci 1,0 cm dla wiatła Bc < 200 cm, 1,5 cm dla wiatła 200 cm < Bc < 300 cm i 2,0 cm dla wiatła
Bc > 300 cm. Nale y zwrócić szczególną uwagę na osiowo ć ustawienia prefabrykatów. Przerwę między
prefabrykatami nale y uszczelnić wg pktu 5.6.
Prefabrykaty rurowe skrajne nale y wykonywać dla ka dego przepustu odrębnie w dostosowaniu
do skosu i spadku podłu nego. Dopuszcza się cięcie elementów, jednak wyłącznie przekroju betonowego
(wymagania otulina 4 cm) lub z pozostawieniem prętów zbrojenia do połączenia z segmentem
wykonywanym na miejscu. W przypadku przepustów skrzynkowych elementem dostosowującym prostą
konstrukcję prefabrykowaną do skosu i spadu podłu nego obiektu będzie stanowić czę ć wykonywanego
na miejscu wlotu (wylotu).
Roboty betonowe dla płyty zespalającej, wlotu i wylotu oraz płyt przej ciowych nale y wykonać
zgodnie z ST-13.01.00 [4] pkt 5, zbrojeniowe – zgodnie z ST-12.01.00 [5], pkt 5.
Prefabrykaty będą zespolone z betonem wlotów/wylotów oraz z płytą zespalającą za pomocą
łączników wklejanych w prefabrykat po zakończeniu monta u elementów. rednica otworów powinna
wynosić 16 mm, pręty powinny być zakotwione na 70 mm (przepusty skrzynkowe) lub 60 mm (przepusty
rurowe) w betonie prefabrykatu. Składniki ywicy nale y mieszać w proporcjach ci le wg wskazań
producenta. Składniki nale y mieszać a do osiągnięcia jednolitej barwy, przez okres czasu okre lony
przez producenta, lecz nie krócej ni przez 3 minuty. Następnie wymieszany materiał nale y przelać do
czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas przydatno ci ywicy w temperaturze +20°C wynosi
zwykle około 30 minut. Temperatura podło a i otoczenia w trakcie aplikacji ywicy powinna wynosić od
+5°C do +30°C. ywicę nale y umieszczać w wywierconych otworach za pomocą sprzętu zalecanego
przez producenta.
Przed połączeniem prefabrykatów z betonem wlotu/wylotu oraz płytą zespalającą nale y
powierzchnię prefabrykatu odpowiednio przygotować - wg punktu 5.7.
5.6

Wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych mi dzy prefabrykatami i w płycie
nadbetonu

5.6.1

Umieszczenie materiału wypełniającego
Przed uło eniem materiału wypełniającego w szczelinę między prefabrykatami, powierzchnie
betonu nale y dokładnie oczy cić, ewentualnie odoliwić (szczotkami lub sprę onym powietrzem).
Następnie nale y umie cić w szczelinie wkładkę uszczelniającą. Nie nale y układać wkładek w
temperaturze ni szej ni -5°C, a w temperaturze poni ej 4°C nale y się upewnić, e powierzchnie
szczeliny nie są pokryte lodem, ani szronem. Wkładki powinny być czyste i suche. Podczas układania
wkładki nale y przestrzegać zaleceń producenta. Je eli producent wkładek uszczelniających tak wymaga,

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.02

Strona 17

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
wkładkę nale y uło yć, gdy ustawiony jest jeden z prefabrykatów, przyciskając lub przyklejając wkładkę
do jego powierzchni, a następnie docisnąć do niej drugi prefabrykat, tak aby wkładka została ci nięta.
Płyty korkowe nale y przycinać do ądanych rozmiarów przy u yciu ręcznej piły lub no a. Nale y
przymocować je do powierzchni betonowej za pomocą firmowych łączników lub kleju. Przed
przymocowaniem, nale y sprawdzić czy powierzchnia betonu jest czysta, sucha i pozbawiona pyłów, w
celu zapewnienia dobrej przyczepno ci płyty.
5.6.2
Monta ta m dylatacyjnych
5.6.2.1 Monta ta m
Ta my dylatacyjne nale y mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Je eli producent nie zaleca
inaczej nale y przestrzegać podanych poni ej zasad.
Ta mę nale y trwale zamocować do podło a, tzn. do powierzchni stykających się prefabrykatów
wykorzystując obrze a kotwiące i wypusty kotwiące ukształtowane w ta mach. Nale y przy tym uwa ać,
eby nie uszkodzić skrajnego ebra ta my. Nie nale y przy tym stosować elementów mocujących i
podporowych mogących spowodować penetrację wody. Ta m uszczelniających nie wolno dziurawić,
przybijać gwo dziami (poza przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno te prowadzić robót
spawalniczych ani u ywać otwartego ognia w pobli u montowanych ta m uszczelniających.
Przed przystąpieniem do betonowania płyty nadbetonu nale y sprawdzić czyŚ
 ta ma jest we wła ciwym poło eniu (czy jest uło ona symetrycznie w stosunku do szczeliny
dylatacyjnej między prefabrykatami) i jest trwale zamocowana w sposób uniemo liwiający
zmiany poło enia w trakcie betonowania płyty nadbetonu,
 ta ma przylega ci le do podło a-powierzchni prefabrykatów,
 nie występuje kontakt ta my ze zbrojeniem nadbetonu,
 ta ma jest czysta, wolna od olejów i tłuszczu i innych zanieczyszczeń,
 nie ma zanieczyszczeń między wypustami kotwiącymi ta m,
 zauwa one rysy lub inne uszkodzenia nale y natychmiast oznaczyć,
 uszkodzenia nale y bezzwłocznie naprawić.
W trakcie betonowania nadbetonu nale y przestrzegać zasadŚ
 przy układaniu pierwszej warstwy betonu szczególną uwagę nale y zwrócić, aby pod ta mami
nie tworzyły się pustki powietrzne Nale y zwracać szczególną uwagę na wła ciwe
zagęszczanie betonu w trakcie betonowania w celu uniknięcia pó niejszych raków i pustek,
 przy wibrowaniu betonu nale y unikać kontaktu ta my i jej zamocowania z buławą,
 w przypadku dłu szej przerwy między etapami betonowania fragmenty ta my do
zabetonowania w następnym etapie powinny być chronione przed przypadkowym
uszkodzeniem (np. deskowaniem ochronnym lub konstrukcją ochronną), uwzględniając
mo liwo ć pó niejszego odsłonięcia ta my,
 je eli betonowanie następuje etapami, fragmenty ta m dylatacyjnych niezabetonowane w
poprzednim etapie powinny zostać uło one na betonie podkładowym i do kolejnego
betonowania powinny zostać przysypane piaskiem, co będzie je chronić przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami. Przed następnym etapem betonowania piasek nale y usunąć.
5.6.2.2 Łączenie ta m
Na budowie mo na wykonywać jedynie złącza czołowe ta m. Złącza pod innym dowolnym kątem
powinny być wykonywane w wytwórni przez producenta ta m.
Ta my łączy się na gorąco przez zgrzewanie brzegów specjalnymi zgrzewarkami dostarczonymi
przez producenta ta m. Zgrzewanie ta m nale y wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody.
Montowane ta my powinny być suche.
Przy zgrzewaniu ta m PCVŚ
 ta mę nale y przyciąć dokładnie równo, pod kątem prostym,
 ta my nale y spawać czołowo. Końce ta m umieszcza się w specjalnym przyrządzie
obróbkowym w odpowiedniej pozycji. Spawanie nale y rozpocząć od kanału elastycznego. Po
ka dym pojedynczym pociągnięciu kolbą spawalniczą nale y oczy cić szczotką drucianą
(usuwać szlak materiałową). W zimie ta my nale y ogrzać. Rozgrzaną kolbę nale y chronić
przed wiatrem i zimnem np. skrzynką kontaktową. W złych warunkach atmosferycznych
nale y ustawiać namiot foliowy, gdy wilgoć utrudnia jednorodne topienie materiału
(pęcherze pary).
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5.7

Poł czenie betonu prefabrykatu ze wieżym betonem

5.7.1

Przygotowanie podło a i rodka sczepnego
żórną powierzchnię prefabrykatów do połączenia z betonem zespalającym oraz czołowe
powierzchnie prefabrykatów skrajnych do połączenia z betonem wlotu i wylotu nale y odpowiednio
przygotować.
Przygotowanie podło a pod zastosowanie rodka sczepnego obejmujeŚ
 usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń, szkodliwych substancji mogących mieć wpływ
na połączenie nakładanego materiału z betonem lub na korozję stali zbrojeniowej,
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,
 oczyszczenie łączników do zespolenia ze wie ym betonem zakotwionych w prefabrykacie do
stopnia czysto ci Sa 2 wg PN-ISO 8501-1Ś2008 [28].
Wła ciwe przygotowane podło e powinno charakteryzować się rednią wytrzymało cią na
odrywanie powy ej 1,5 MPa wg PN-źN 1543Ś2000 [29] i warto cią minimalną 1,0 MPa. Czyszczenie
podło a nale y wykonać przez piaskowanie lub rutowanie. Następnie nale y przygotować rodek
sczepny zgodnie z zaleceniami producenta. Przygotowanie rodka polega na wymieszaniu w
odpowiednich proporcjach suchego składnika i wody. Odpowiednią ilo ć wody nale y wlać do mieszarki
wolnoobrotowej (max 500 obr/min) i stopniowo dodawać suchy składnik, dokładnie mieszając a do
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji mietany (co najmniej 3 minuty).
5.7.2
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia zespalającego
Oczyszczone pręty zbrojeniowe (łączniki) nale y pokryć przy pomocy redniej twardo ci szczotki,
pędzla lub rozpylacza rodkiem antykorozyjnym o grubo ci warstwy zalecanej przez producenta. Nale y
przestrzegać czasu, jaki powinien upłynąć między układaniem kolejnych warstw oraz między nało eniem
rodka i rozpoczęcia układania betonu.
5.7.3
Nakładanie warstwy szczepnej
Nale y przestrzegać warunków podanych przez producenta w karcie technicznej. Zwykle
wymagane jest przed nało eniem rodka zwil enie podło a czystą wodą a do nasycenia. Warstwę
sczepną wykonuje się poprzez nało enie materiału szczotką, pędzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna
musi zostać dobrze wtarta w podło e w celu osiągnięcia dobrego związania z podło em. wie y beton
zwykle nakłada się na wilgotną warstwą sczepną metodą „mokre na mokre”.
5.8

Wykonanie elementów monolitycznych (wlotów i wylotów, płyty zespalaj cej, płyt
przej ciowych, warstwy ochronnej izolacji, podbudowy)

Wloty i wyloty nale y wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową wg indywidualnego
rozwiązania. źlementy monolityczneŚ płyta zespalająca, wloty, wyloty, płyty przej ciowe będą wykonane
z betonu klasy C25/30 (B30), zgodnie z ST-13.01.00 [4] pkt 5 i zbrojone stalą A-IIIN wg ST-12.01.00 [5]
pkt 5.
Warstwę ochronną izolacji nale y wykonać z betonu C20/25 (B25) zgodnie z ST-13.01.00 [4],
zbrojonego siatką z prętów  8 w rozstawie 10×10 cm.
Beton podbudowy nale y wykonać z C12/15 (B15) zgodnie z ST-13.02.00 [3] pkt 5.
5.9

Izolacja przepustu, drenaż i zasypka

Izolacją grubą z papy zgrzewalnej nale y przykryćŚ
 powierzchnię górną elbetowej płyty zespalającej, na której bezpo rednio będzie poło ona
nawierzchnia asfaltowa,
 powierzchnię górną elbetowej płyty zespalającej o szeroko ci większej od 1,5 m,
ukształtowanej w daszkowym spadku poprzecznym mniejszym od 4%,
 ewentualnie, styki pomiędzy prefabrykatami stosując opaski szeroko ci ok.30 cm.
Izolacja gruba przykrywająca powierzchnię górną płyty zespalającej powinna być zawinięta na
powierzchnie pionowe na wysoko ć 25 cm lub wyło ona na płytę przej ciową na odcinku 50 cm.
Pozostałe powierzchnie betonowe samego przepustu oraz wlotów i wylotów i płyt przej ciowych,
stykające się z gruntem, nale y pokryć izolacją cienką. Styki pomiędzy prefabrykatami na cianach
bocznych przepustu rurowego i skrzynkowego nale y przykryć pasami z dwóch warstw izolacji grubej
szeroko ci ok. 30 cm.
Roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z OST M-15.01.02 [6] i OST M-15.02.03 [7]
pkt 5. Warstwę filtracyjną za cianami przepustów skrzynkowych i skrzydłami oraz na stropie przepustu
nale y wykonać z gruntu niespoistego zgodnie z OST M-20.01.02 [8], pkt 5.6.
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Zasypkę wszystkich przepustów nale y wykonywać zgodnie z OST M-11.01.04 [9] pkt 5, jak dla
przestrzeni za przyczółkami. Wska nik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1.0 wg Proctora.
Zakres wykonania zasypki podano w katalogu [53].
5.10

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach

Zabezpieczenie nasypu przy gzymsach i skrzydłach geokratą z humusowaniem i hydrosiewem
nale y wykonać zgodnie z OST M-20.01.11f [11] pkt 5.
5.11

Układanie geosiatki i siatki zbrojeniowej wzmacniaj cej nasyp lub nawierzchni

Nad przepustami skrzynkowymi nale y zastosować wzmocnienie nasypu lub nawierzchni, w
zale no ci od grubo ci nasypu nad przepustem - zgodnie z katalogiem [53].
Wzmocnienie nasypu nad przepustami rurowymi geosiatką nale y stosować w przypadku, gdy
grubo ć nadsypki jest mniejsza ni 0,5 Dz lub mniejsza ni 1,5 m.
żeosiatkę nale y układać na zagęszczonym nasypie, na długo ci zgodnej z katalogiem [53].
Układanie geosiatki nie wymaga specjalistycznych maszyn, sprzętu budowlanego ani technologii. Rolka
geosiatki mo e być przeniesiona i rozwinięta przez dwóch pracowników. Rozwiniętą geosiatkę nale y
unieruchomić za pomocą palików. Aby zapewnić ciągło ć wzmocnienia nale y sąsiednie rolki połączyć
na zakład o szeroko ci 30 ÷ 60 cm. Jako rozwiązanie zamienne w stosunku do zakładu o pełnej
szeroko ci zastosować mo na mniejszy zakład, na 2÷3 otwory, łącząc sąsiednie odcinki przy u yciu linki
z HDPź.
żeosiatkę zbrojeniową na włókninie nale y układać na odbudowie bitumicznej. Powierzchnia do
uło enia siatki powinna być równa, lokalne nierówno ci nie powinny przekraczać 5 mm, powierzchnia
powinna być oczyszczona z kurzu, błota, lu nego kruszywa i innych zanieczyszczeń, a następnie
skropiona emulsją w ilo ci 1,3 l/m2, chyba e inaczej podaje producent siatki. Siatkę nale y układać po
całkowitym rozpadzie emulsji, w sposób gwarantujący równe uło enie, bez sfałdowań i załamań. Sposób
mocowania siatki zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptację In yniera. Po uło onej siatce nie mo e
odbywać się ruch pojazdów. Po uło eniu siatki mo na przystąpić do układania następnych warstw
asfaltowych.
5.12

Ochrona przed korozj

Przyjęte wg katalogu [53] klasy betonu i grubo ci otulin stanowią wystarczającą ochronę przed
korozją dla powierzchni odkrytych. Je eli projektant zadecyduje o wykonaniu powłok malarskich na
odkrytych powierzchniach betonowych mo na je wykonać wg ST-20.01.08 [10].
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodno ć materiałów z
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji,
 wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
okre lone w punkcie 2 lub przez In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji.
Je eli dokumentacja projektowa ani ST nie precyzują inaczej, kontrolę jako ci robót mo na
przeprowadzać stosując zasady podane poni ej.
6.2

Kontrola wykonania wykopów

Kontrolę wykonania wykopów z ewentualnym zabezpieczeniem nale y przeprowadzić wg ST02.01.01 [2] pkt 6.
6.3

Kontrola wykonania ławy fundamentowej

6.3.1

Kontrola wykonania ławy z betonu C8/10 (B10)
Kontrola wykonania ławy z betonu C8/10 (B10) powinna być wykonana wg ST-13.02.00 [3] pkt

6.

Badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na obiektŚ
 szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, -5 cm.
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 nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
 spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5
%,
 ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm
i –2 cm,
 grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
 o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm.
6.3.2
Kontrola wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem
Kontrola wykonania ławy z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje następujące badaniaŚ
 uziarnienie gruntu lub kruszywa. Próbki do badań nale y pobierać z mieszarek lub z podło a
przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w
pkcie 2.2.2,
 wilgotno ć mieszanki powinna być równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie
składu tej mieszanki z tolerancją +10 % -20 % jej warto ci,
 grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska nik rozdrobnienia był co
najmniej równy 80 % (przez sito o rednicy 4 mm powinno przej ć 80 % gruntu),
 jednorodno ć wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. żłęboko ć wymieszania mierzy się w odległo ci min. 0,5 m od
krawędzi ławy (ulepszonego podło a). żłęboko ć wymieszania powinna być taka, aby
grubo ć warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej,
 mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wska nika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,00, oznaczonego zgodnie z normą PN-B-04481Ś1988 [44],
 wytrzymało ć gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego
podło a powinna wynosić po 28 dniach 5 MPa (Wytrzymało ć na ciskanie próbek o rednicy
i wysoko ci 8 cm, nasyconych wodą. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formować i
przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji
spoiwami),
 wska nik mrozoodporno ci powinien wynosić co najmniej 0,6. Badania nale y wykonać
zgodnie z normą PN-S-96012Ś1997 [30],
 kontrola cementu – wg OST M-13.01.00 [4] pkt 6,
 w przypadkach wątpliwych nale y przeprowadzić badania wody wg PN-źN 1008Ś2004 [14],
 badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na
obiektŚ
a) szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, - 5 cm,
b) nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
c) spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5 %,
d) ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i –2 cm,
e) grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
f) o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm.
Je eli po wykonaniu badań ławy stwierdzi się, e odchylenia cech geometrycznych przekraczają
wielko ci okre lone powy ej, to warstwa zostanie zerwana na całą grubo ć i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez In yniera.
Je eli szeroko ć ławy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ławę przez zerwanie warstwy
na pełną grubo ć i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci Wykonawca wykona naprawę
ławy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wła ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
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6.3.3

Kontrola wykonania ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Uziarnienie i wła ciwo ci mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie
2.2.3.1. Próbki nale y pobierać w sposób losowy, z rozło onej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bie ąco przekazywane In ynierowi. Badanie nale y wykonać co najmniej 2 razy
dla dziennej działki roboczej.
Wilgotno ć mieszanki powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej, okre lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481Ś1988 [44] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Zagęszczenie ka dej warstwy powinno odbywać się a do osiągnięcia wymaganego wska nika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy nale y sprawdzać według PN-B-04481Ś1988 [44]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia nale y oprzeć na metodzie obcią eń płytowych, wg PN-źN 1744-1Ś2000 [51] nie rzadziej
ni 3 razy na dzienną działkę roboczą lub według zaleceń In yniera.
Badania dotyczące cech geometrycznych ławy nale y wykonywać co najmniej 5 razy na obiektŚ
a) szeroko ć ławy nie mo e ró nić się od szeroko ci projektowej o więcej ni +10 cm, -5 cm,
b) nierówno ci ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm,
c) spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5
%,
d) ró nice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm
i –2 cm,
e) grubo ć ławy nie mo e ró nić się od grubo ci projektowanej o więcej ni +10%, -15%,
f) o ławy w planie nie mo e być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni 5
cm,
g) no no ć ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być zgodna z dokumentacją
projektową.
Wszystkie powierzchnie ławy, które wykazują większe odchylenia od okre lonych w punkcie
powy ej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głęboko ci co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. Je eli szeroko ć ławy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o więcej ni 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le ącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubo ć, doło enie materiału i powtórne zagęszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo ci, Wykonawca wykona naprawę
ławy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głęboko ć, zgodnie z decyzją In yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.
Je eli no no ć ławy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. Koszty tych dodatkowych
robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego
wykonania robót przez Wykonawcę.
6.3.4
Kontrola prefabrykatów
Kontrolę prefabrykatów nale y przeprowadzić na podstawie atestów producenta na zgodno ć z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchyłki wymiarów i dopuszczalne wady powinny się mie cić
w zakresie tolerancji podanych w pkcie 2.3 niniejszej ST.
6.3.5
Kontrola przykryć dylatacyjnych między prefabrykatami i w płycie nadbetonu
Kontrola powinna obejmowaćŚ
a) materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, potwierdzających
spełnienie cech wymaganych niniejszą OST. Wymiary ta m powinny być zgodne z podanymi
przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-1 [31]. Dopuszczalne jest, e wystąpią pewne
deformacje powstałe na skutek wpływów temperatury i długotrwałego składowania lub
transportu ze względu na specyficzne wła ciwo ci materiałów termoplastycznych. Korekta i
przywrócenie wymiarów powinno nastąpić poprzez ogrzanie ta m do temp. 60 ÷ 80°C,
b) wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodno ć z dokumentacją projektową, z tym e
odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekraczać 1%, szeroko ć szczeliny nie powinna
ró nić się od projektowanej o więcej ni 0,5 cm,
c) stan szczeliny dylatacyjnej przed uło eniem materiałów wypełniających, przy czym szczelina
powinna być czysta, sucha, pozbawiona pyłów, a prawidłowo ć zamocowania ta my
dylatacyjnej powinna być sprawdzona przed betonowaniem,
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d) oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,
e) uło enie materiału wypełniającego przed betonowaniem drugiego elementu,
f) stan ta m przed zamontowaniem, które powinny być nieuszkodzone, suche i czyste,
g) zamocowanie ta m przed betonowaniem które powinny być zamocowane w sposób trwały,
zbrojenie nie powinno dotykać do ta my, ta my powinny być czyste, wolne od olejów i
tłuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania, dokładno ć wykonania złączy
spawanych (przez oględziny zewnętrzne),
h) sprawdzenie uło enia ta m po rozdeskowaniu konstrukcji, przy czym ta my nie powinny ulec
poluzowaniu, a wszelkie ewentualne uszkodzenia ta m powinny zostać naprawione.
6.3.6
Kontrola przygotowania powierzchni prefabrykatów do połączenia ze wie ym betonem
Nale y skontrolować stan zbrojenia kotwiącego przed nało eniem rodka antykorozyjnego.
Zbrojenie powinno być oczyszczone do stopnia czysto ci Sa 2 wg PN-ISO 8501-1Ś2008 [28].
Podło e betonowe nale y skontrolować przed nało eniem warstwy sczepnejś powinno być ono
czyste, pozbawione wszystkich lu nych elementów. Wła ciwe przygotowane podło e powinno
charakteryzować się rednią wytrzymało cią na odrywanie powy ej 1,5 MPa wg PN-źN 1542Ś2000 [32] i
warto cią minimalną 1,0 MPa. Nawil ona powierzchnia przed nakładaniem wie ego betonu nie powinna
posiadać błonki wodnej (z powierzchnią błyszczącą), lecz być matowa.
6.3.7
Kontrola wykonania elementów monolitycznych
Kontrolę wykonania robót betonowych w elementach monolitycznych (wlotów, wylotów, płyt
przej ciowych, płyty zespalającej, betonowej ławy fundamentowej, podbudowy, ochrony izolacji) nale y
wykonać wg ST-13.01.00 [4] pkt 6, a kontrolę robót zbrojarskich w elementach monolitycznych - wg ST12.01.00 [5] pkt 6.
6.3.8
Kontrola wykonania izolacji
Kontrolę wykonania izolacji cienkiej nale y wykonać wg ST-15.01.02 [6], pkt 6, a kontrolę
wykonania izolacji grubej wg ST-15.02.03 [7] pkt 6.
6.3.9
Kontrola warstwy filtracyjnej
Warstwę filtracyjną za cianami przepustów i skrzydłami nale y kontrolować zgodnie z OST M20.01.02 [8], pkt 6. Zasypkę przepustów nale y kontrolować zgodnie z OST M-11.01.04 [9] pkt 6, jak dla
przestrzeni za przyczółkami. Wska nik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 1,0 wg Proctora.
6.3.10 Kontrola uło enia geokraty przestrzennej z humusowaniem i hydrosiewem
Kontrolę jako ci robót nale y wykonać wg OST M-20.01.11f [11] pkt 6.
6.3.11 Kontrola uło enia geosiatki dwukierunkowej
Sprawdzenie materiału odbywa się na podstawie atestu producenta i porównania z wymaganiami
dokumentacji projektowej, katalogu [53] i OST.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na ocenie wizualnej. Pasmo geosiatki powinno być
bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu oczek. Odchyłka szeroko ci pasma nie powinna
przekraczać  2% wymiaru nominalnego. Szeroko ć pasma nale y okre lić przez pomiar bezpo redni z
dokładno cią do 1 cm, wykonany, co 2 m rozwiniętej rolki geosiatki. Pomiaru nominalnych wymiarów
oczek nale y dokonywać z dokładno cią do 1 mm, mierząc odległo ci pomiędzy osiami eber. Pomiar
nale y wykonać, co najmniej dla 20 oczek w wybranych losowo miejscach, co 2 m rozwiniętej rolki
geosiatki i obliczyć rednią warto ć ze wszystkich pomiarów. Dopuszczalne odchylenie od nominalnych
wymiarów oczek mo e wynosić 20%.
6.3.12 Kontrola uło enia przepustu
Odchyłki monta u przepustu powinny mie cić się w tolerancjachŚ
 odchyłka prostoliniowo ci mierzona łatą o długo ci 3 m nie powinna przekraczać 1 cm,
 rzędne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinny ró nić się od projektowanych o więcej ni 1
cm,
 przepusty powinny być ustawiane osiowo – nale y sprawdzić wzajemną osiowo ć ustawienia
ka dej pary sąsiadujących przepustów.
7
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
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7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania elbetowych przepustów prefabrykowanych sąŚ
a) m (metr) przepustu rurowego,
b) m (metr) przepustu skrzynkowego,
c) szt. (sztuka) wlotu i wylotu przepustu rurowego,
d) szt. (sztuka) wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1], pkt 8.
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Je eli wszystkie badania przewidziane w punkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
nale y uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało wynik ujemny
wykonane roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1
pkt 9.
9.2

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu rurowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 wykonanie ławy fundamentowej typu I, II, III lub wg rozwiązania indywidualnego - zgodnie z
dokumentacją projektową,
 monta konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych o okre lonej rednicy,
 wykonanie połączeń między prefabrykatami,
 wykonanie elbetowej płyty zespalającej z przygotowaniem prefabrykatu do zespolenia,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu skrzynkowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 wykonanie ławy fundamentowej typu I, II, III lub wg rozwiązania indywidualnego - zgodnie z
dokumentacją projektową,
 monta konstrukcji przepustu z elementów skrzynkowych o okre lonych wymiarach,
 wykonanie połączeń między prefabrykatami,
 wykonanie elbetowej płyty zespalającej z przygotowaniem prefabrykatu do zespolenia,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie izolacji grubej i warstwy ochronnej izolacji,
 wykonanie płyt przej ciowych
 wzmocnienia nasypu i nawierzchni siatką polipropylenową o sztywnych węzłach,
 wykonanie warstwy drena owej za cianami przepustu i nad stropem,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
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Cena jednostki obmiarowej wlotu/wylotu przepustu rurowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod wlot/wylot zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 przygotowanie powierzchni prefabrykatu do połączenia z betonem wlotu/wylotu,
 wykonanie wlotu/wylotu z betonu monolitycznego, zgodnie z dokumentacją projektową,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie zasypki,
 umocnienie skarpy nasypu nad wlotem/wylotem np. geokratą z humusowaniem i obsianiem
trawą,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Cena jednostki obmiarowej wlotu/wylotu przepustu skrzynkowego obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod wlot/wylot zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych rodków produkcji,
 przygotowanie powierzchni prefabrykatu do połączenia z betonem wlotu/wylotu,
 wykonanie wlotu/wylotu z betonu monolitycznego, zgodnie z dokumentacją projektową,
 wykonanie płyty dennej wlotu/wylotu tam gdzie występuje,
 wykonanie izolacji cienkiej na powierzchniach stykających się z gruntem,
 wykonanie drena u za cianami wlotu/wylotu,
 wykonanie zasypki,
 umocnienie skarpy nasypu nad wlotem/wylotem np. geokratą z humusowaniem i obsianiem
trawą,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie miejsca robót.
Ceny umocnienia dna i skarp rowu są przedmiotem odrębnych specyfikacji.
9.3

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania wszystkich robót okre lonych niniejszą ST obejmuje równie Ś

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
10.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRZEPISY ZWI ZANE
Ogólne specyfikacje techniczne
ST-00.00.00
ST-02.01.01
ST-04.01.03
ST-04.01.02
ST-04.01.01
ST-07.02.01
ST-07.02.02
ST-02.02.01
ST-02.03.02

10. ST-07.02.03
11. ST-07.01.06
10.2

Wymagania ogólne
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Beton niekonstrukcyjny
Beton konstrukcyjny
Stal zbrojeniowa
Izolacja powłokowa asfaltowa układana „na zimno”
Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem
Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach
in ynierskich
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Umocnienie sto ków przyczółków geokratą z ta m z polietylenu wysokiej
gęsto ci (HDPź) z humusowaniem i hydroobsiewem

Normy

12. PN-ISO 9001Ś2009
13. PN-źN 197-1Ś2002

Systemy zarządzania jako cią - Wymagania
Cement - Czę ć 1Ś Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące
cementu powszechnego u ytku
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14. PN-źN 1008Ś2004
15. PN-źN 13139Ś2003
16. PN-źN 14844Ś2008
17. PN-S-10030Ś1985
lub
PN-źN 1991-2Ś2007

Woda do zarobowa do betonów – Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu
Kruszywa do zaprawy
Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe
Obiekty mostowe. Obcią enia

źurokod – Czę ć 1Ś Oddziaływanie na konstrukcje – Czę ć 2Ś Obcią enia
ruchome mostów
PN-źN 1990Ś2004
źurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
18. PN-ISO 868Ś2005
Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardo ci metodą wciskania z
zastosowaniem twardo ciomierza (twardo ć metodą Shore’a)
19. PN-źN ISO 527-1Ś1998 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci mechanicz-nych przy
statycznym rozciąganiu - Zasady ogólne
20. PN-ISO 34-1Ś2007
żuma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wytrzymało ci na
rozdzieranie - Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe
21. PN-ISO 188Ś2000
żuma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i
odporno ci na działanie ciepła
22. PN- B-14501Ś1990
Zaprawy budowlane zwykłe
23. PN-ISO 10319Ś1996
żeotekstylia. Badanie wytrzymało ci na rozciąganie metodą szerokich
próbek
24. PN-źN 9864Ś2007
żeosyntetyki – Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliów i wyrobów pokrewnych
25. PN-źN 13249Ś2002
żeotekstylia i wyroby pokrewne - Wła ciwo ci wymagane w odniesieniu
do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni
obcią onych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)
26. PN-źN 12224Ś2002
żeotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporno ci na warunki
klimatyczne
27. PN-źN 1997-1Ś2008
źurokod 7Ś Projektowanie geotechniczne – Czę ć 1Ś Zasady ogólne
28. PN-ISO 8501-1Ś2008 Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów - Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni – Czę ć 1Ś Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podło y stalowych
oraz podło y stalowych po całkowitym usunięciu wcze niej nało onych
powłok
29. PN-źN 1543Ś2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badań - Oznaczanie narastania wytrzymało ci na rozciąganie polimerów
30. PN-S-96012Ś1997
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło e z gruntu
stabilizowanego cementem
31. DIN 7865-1
źlastomer-Żugenbänder zur Abdichtung von Żugen in Betonś Żorm und
Maße (Ta my do uszczelniania przerw dylatacyjnych w betonieś Kształt i
wymiary)
32. PN-źN 1542Ś2000
Wyroby i system do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badań - Pomiar przyczepno ci przez odrywanie
33. PN-B-06714-12Ś1976
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszczeń
obcych
34. PN-źN 933-1Ś2000
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw - Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania
35. PN-źN 1744-1Ś2000
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
36. PN-B-06714-28Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci siarki metodą
bromową
37. PN-B-01814Ś1992
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i elbetowe. Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych
38. PN-C-89034Ś1981
Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymało ciowych przy
statycznym rozciąganiu
39. PN-źN ISO 178Ś2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci podczas zginania
40. PN-źN ISO 604Ś2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wła ciwo ci przy ciskaniu
41. PN-źN ISO 2535Ś2004 Tworzywa sztuczne – Nienasycone ywice poliestrowe - Pomiar czasu
elowania w temperaturze otoczenia
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42. PN-źN ISO 2431Ś1999 Żarby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych
43. PN-C-81400Ś1989
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport
44. PN-B-04481Ś1988
żrunty budowlane. Badania próbek gruntu
45. PN-S-06102Ś1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
46. PN-źN 1097-6Ś2002
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- Czę ć 6Ś
Oznaczanie gęsto ci ziarn i nasiąkliwo ci
47. PN-źN 1367-1Ś2001
Badania wła ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych -- Czę ć 1Ś Oznaczanie mrozoodporno ci
48. PN-źN 1097-2Ś2000
Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw -- Metody
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie
49. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
50. PN-źN 933-4Ś2001
Badania geometrycznych wła ciwo ci kruszyw -- Czę ć 4Ś Oznaczanie
kształtu ziarn -- Wska nik kształtu
51. PN-źN 1744-1Ś2000
Badania chemicznych wła ciwo ci kruszyw -- Analiza chemiczna
52. PN-B-06714-39Ś1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
10.3

Inne dokumenty

53. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych, Transprojekt - Warszawa,
Warszawa 2007
54. Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepno ci zaprawy do napraw betonu metodą „pull-off”
55. Procedura IBDiM-TWm-18/97 Badanie przyczepno ci do zbrojenia zapraw modyfikowanych
56. żż2-87Ś1998 żeotextile Junction Strength, żRI Test Method
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów do odprowadzania cieków. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria
robótŚ 45232.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania cieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania cieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysoko ci wewnętrznej mniejszej ni 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysoko ci wewnętrznej równej lub większej ni 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umo liwiający wytrącenie nadmiaru energii cieków, spływających z wy ej poło onego kanału
dopływowego do ni ej poło onego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umo liwiające
wytrącenie nadmiaru energii cieków spływających z wy ej poło onego kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot cieków - element na końcu kanału odprowadzającego cieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przej cie syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur
eliwnych, stalowych lub elbetowych pracujących pod ci nieniem, przeznaczonych do przepływu
cieków pod przeszkodą na trasie kanału.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czę ci cieków opadowych i zredukowania maksymalnego natę enia przepływu.
1.4.3.12. Przepompownia cieków - obiekt budowlany wyposa ony w zespoły pompowe, instalacje i
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania cieków z poziomu ni szego
na wy szy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru cieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. źlementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czę ć studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko ć komory roboczej jest to odległo ć pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zej cia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim cieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a cianą komory
roboczej.
1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], są stosowane głównie
do budowy przykanalików.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopką i bez stopki o rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury elbetowe kielichowe „Wipro”
Rury o rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Rury eliwne kielichowe ci nieniowe
Rury eliwne kielichowe ci nieniowe o rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wej cia kanałów) powinna być wykonana zŚ
 kręgów betonowych lub elbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.04

Strona 4

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” spółka z o.o.
 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza poni ej wej cia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25ś W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]
lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wła ciwo ciach podanych w
pkt 2.3.1.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe nale y wykonywać jakoŚ
 włazy eliwne typu cię kiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
 włazy eliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe eliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiały dla komór przelotowych poł czeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza z płytą stropową i dnem mo e być wykonana jako elbetowa wraz z
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.4.2. Komin włazowy
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,8 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.4.3. Właz kanałowy
Według pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwłazowe - lepe
2.5.1. Komora połączeniowa
Komorę połączeniową ( ciany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej
odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.5.2. Płyta pokrywowa
Je eli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych [23].
2.5.3. Płyta denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o wła ciwo ciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienki ciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ciekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o rednicy 50 cm, wysoko ci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3. Pier cienie elbetowe prefabrykowane
Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
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2.6.4. Płyty elbetowe prefabrykowane
Płyty elbetowe prefabrykowane powinny mieć grubo ć 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubo ć 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka mo e być wykonana z tłucznia lub wiru. U yty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe
Rury mo na składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji le ącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur nale y uło yć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych nale y układać wyroby w pozycji stojącej i je eli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób
zapewniający stateczno ć oraz umo liwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kr gi
Kręgi mo na składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko ć składowania nie powinna przekraczać 1,8
m. Składowanie powinno umo liwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.
2.9.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna mo e być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umo liwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być uło one w sposób uporządkowany, zapewniający łatwo ć
przeliczenia. Cegły powinny być uło one w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być uło one jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej
wysoko ci nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysoko ć stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.9.5. Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko ci maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo
Kruszywo nale y składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się mo liwo cią
korzystania z następującego sprzętuŚ
 urawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu rodka transportu, z wyjątkiem rur
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do długo ci, większej ni 1,0 m, które nale y przewozić w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładno ci występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo e przewy szać cian rodka transportu o
więcej ni 1/3 rednicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy ej ni 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych nale y układać na podkładach drewnianych, za poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów nale y przekładać materiałem wy ciółkowym (o grubo ci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kr gów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywać za pomocą minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna mo e być przewo ona dowolnymi rodkami transportu w jednostkach ładunkowych
lub luzem.
Jednostki ładunkowe nale y układać na rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem nale y układać na rodkach przewozowych ci le jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni rodka transportu.
Wysoko ć ładunku nie powinna przekraczać wysoko ci burt.
Cegły luzem mogą być przewo one rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za
pomocą urządzeń wyposa onych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i
wyładunek wyrobów przewo onych luzem powinien odbywać się ręcznie przy u yciu przyrządów
pomocniczych.
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4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cię kiego mogą być przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y układać na paletach
po 10 szt. i łączyć ta mą stalową.
4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewo one dowolnymi
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

rodkami transportu w sposób

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury
przekraczającej granicę okre loną w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków wiadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez słu by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przeka e
Inwestorowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nale y wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głęboko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szeroko ć wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian
nale y prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpo rednio przed uło eniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z
Inwestorem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od
projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło em jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło e nale y wykonać z warstwy tłucznia
lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm łącznie z uło onymi sączkami odwadniającymi. Dla
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przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na warstwie odwadniającej nale y wykonać fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły nale y wykonać podło e z pospółki, wiru
lub tłucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m nale y wykonać
fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podło a powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
5.5. Roboty montażowe
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głęboko ć posadowienia rurociągu
powinny spełniać poni sze warunkiŚ
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędko ci przepływu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejszeŚ
 dla kanałów o rednicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰ ).
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędko ci przepływu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za dla rur elbetowych 5 m/s).
 głęboko ć posadowienia powinna wynosić w zale no ci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczno ć odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto nale y dą yć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mo liwo ci ewentualnego skanalizowania obiektów poło onych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanałowe
Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy
przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].
Rury uło one w wykopie na znacznych głęboko ciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcią one, w celu
zwiększenia wytrzymało ci powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne uło one rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku długo ci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło enia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych mo na wykonaćŚ
 sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych
rednicy 0,20 m,
 zaprawą cementową 1Ś2 lub 1Ś3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub elbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o rednicy od 0,20 do 1,0 m,
 specjalnymi fabrycznymi pier cieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych
zaakceptowanych przez Inwestora w przypadku stosowania rur „Wipro”,
 sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur eliwnych kielichowych ci nieniowych
rednicy od 0,2 do1,0 m.
Połączenia kanałów stosować nale y zawsze w studzience lub w komorze (kanały o rednicy do 0,3 m
mo na łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - lepą).
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w
granicach od 45 do 90o.
Rury nale y układać w temperaturze powy ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej ni +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bąd przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczyć końce
uło onego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale y
przestrzegać następujących zasadŚ
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie dłu szych ni 12 m mo na stosować rednicę 0,15 m),
 długo ć przykanalika od studzienki ciekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
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 włączenie przykanalika do kanału mo e być wykonane za po rednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. lepej) lub wpustu bocznego,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, e przy spadkach
większych od 250 ‰ nale y stosować rury eliwne,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o
(optymalnym 60o),
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową nale y dokonywać tak, aby
wysoko ć spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczno ci włączenia przykanalika na wysoko ci większej nale y stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza cianką studzienki,
 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być
usytuowane w odległo ci min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzegać następujących zasadŚ
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze rednicami okre lonymi
w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych
rednica przewodu
Minimalna rednica studzienki rewizyjnej kołowej (m)
odprowadzającego
przelotowej
połączeniowej
spadowej-kaskadowej
(m)
0,20
0,25
1,20
0,30
1,20
1,20
0,40
0,50
1,40
0,60
1,40
1,40
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nale y przestrzegać następujących zasadŚ
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległo ciach (max. 50 m przy rednicach kanału do 0,50 m i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach nale y łączyć o w o (w studzienkach krytych),
 studzienki nale y wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub wiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,
 w przypadku gdy ró nica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosować
studzienki spadowe-kaskadowe,
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o rednicy powy ej 0,40 m powinny mieć przelew
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanałach o rednicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwiązaniu nie
powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne składają się z następujących czę ciŚ
 komory roboczej,
 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
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 stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysoko ć minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głęboko ć uło enia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysoko ci)
dopuszcza się wysoko ć komory roboczej mniejszą ni 2,0 m.
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale y wykonać na płycie elbetowej przej ciowej (lub
rzadziej na kręgu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o
największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpo rednio na komorze
roboczej nale y umie cić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].
Dno studzienki nale y wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej czę ci (do wysoko ci równej połowie rednicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału, a powy ej przedłu ony pionowymi ciankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany rednicy kanału powinna ona stanowić przej cie z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obcią enia
dynamiczne)powinny mieć właz typu cię kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mo na
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawęd włazu powinna znajdować się na wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W cianie komory roboczej oraz komina włazowego nale y zamontować mijankowo stopnie złazowe w
dwóch rzędach, w odległo ciach pionowych 0,30 m i w odległo ci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe
Dla kanałów o rednicy 0,8 m i większych nale y stosować komory przelotowe i połączeniowe
projektowane indywidualnie, zło one z następujących czę ciŚ
 komory roboczej,
 płyty stropowej nad komorą,
 komina włazowego rednicy 0,8 m,
 płyty pod właz,
 włazu typu cię kiego rednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komór roboczychŚ
 wysoko ć mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m,
 długo ć mierzona wzdłu przepływu min. 1,20 m,
 szeroko ć nale y przyjmować jako równąŚ szeroko ć kanału zbiorczego plus szeroko ć półek po obu
stronach kanałuś minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, za po stronie
przeciwnej 0,30 m,
 wymiary w planie dla komór połączeniowych uzale nione są ponadto od wielko ci kanałów i od
promieni kinet, które nale y przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75
m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.
Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległo ciach do 100
m oraz przy zmianie kierunku kanału.
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych.
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
5.5.5. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o rednicy od 0,60 m, przy du ych ró nicach
poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędko ci wody) oraz
nieekonomicznego zagłębienia kanałów.
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzegać następujących zasadŚ
 długo ć komory przepadowej zale y od przepływu oraz od ró nicy poziomów kanału dolnego i
górnego,
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 szeroko ć komory zale y od szeroko ci kanałów dopływowego i odpływowego oraz przej cia
kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m)ś wymiary pomostów powinny wynosić
0,80 x 0,70 m,
 pomost górny nale y wykonać w odległo ci min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału
dopływowego,
 nad pomostem górnym i dolnym nale y przewidzieć oddzielny komin włazowy,
 pomost górny i schody nale y od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysoko ci min. 1,10 m.
Kominy włazowe nale y wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe nale y wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych
i, w zale no ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6. Studzienki bezwłazowe - lepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych studzienkach nale y
łączyć sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubo ci 7 cm, po uło eniu kanału.
W płycie dennej nale y wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany rednicy kanału powinna stanowić przej cie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
5.5.7. Studzienki ciekowe
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny
być z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosićŚ
 głęboko ć studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głęboko ć osadnika 0,95 m,
 rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ciekowa wpustu powinna być usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być
usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłu nego. Nale y przyjmować, e na jedną studzienkę
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłu nym cieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 mś od 3 do
5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 mś od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszczać przy krawę nikach prostych w odległo ci
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawę nika.
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować
się 0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.
Ka dy wpust powinien być podłączony do kanału za po rednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie nale y sprzęgać. żdy zachodzi konieczno ć zwiększenia powierzchni
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno ć usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, mo na studzienkę ciekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem
ze studzienką, jak równie z kanałem zbiorczym. Odległo ć osadnika od krawę nika jezdni nie powinna
przekraczać 3,0 m.
5.5.8. Izolacje
Rury betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją,
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowa nioną
jednostkę.
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Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.
W rodowisku słabo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorąco wg PN-C-96177 [8].
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du ą ró norodno ć i bardzo du y przedział natę enia
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzić warstwami grubo ci 20 cm. Materiał zasypkowy powinien
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wska nik zagęszczenia powinien
być zgodny z okre lonym w dokumentacji projektowej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i
ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwo cią okre loną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inwestora.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowaćŚ
 sprawdzenie rzędnych zało onych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysoko ciowych z dokładno cią do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zagęszczenia wykonanej warstwy podło a z kruszywa
mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacją projektową zało enia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowo ci uło enia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowo ci uszczelniania przewodów,
 badanie wska ników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległo ci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej ni  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni 0,1 m,
 odchylenie grubo ci warstwy podło a nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szeroko ci warstwy podło a nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo ci osi uło onego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku uło onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
 wska nik zagęszczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na długo ci 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.5.9,
 rzędne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładno cią do  5 mm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inwestora, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 roboty monta owe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umo liwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długo ć odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podło a i fundamentu,
 wykonanie sączków,
 wykonanie wylotu kolektora,
 uło enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-06712
PN-B-06751

3.

PN-B-11111

4.

PN-B-11112

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-B-12037
PN-B-12751
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

19.
20.

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykłe
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cię kiego)
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
eliwne rury ci nieniowe do połączeń sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny
Rury bezci nieniowe. Kielichowe rury betonowe i elbetowe
„Wipro”
Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i elbetowe.

10.2. Inne dokumenty
21.
22.

23.
24.
25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe rednicy 50 cmś wysoko ci 30 lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem przepustów wałowych pod korpusem wałów ziemnych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przeprowadzenia wody małych z rowów lub cieków wodnych pod nasypami wałów.

1.4.2.

Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur (betonowych,
żelbetowych, stalowych lub z tworzywa sztucznego).

1.4.3.

cianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp
wału.

1.4.4.

Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objętych niniejszą ST, sąŚ
 prefabrykaty rurowe,
 kruszywo do betonu,
 cement,
 woda,
 mieszanka pod ławę fundamentową,
 drewno na deskowanie,
 materiały izolacyjne,
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 zaprawa cementowa.
2.3.

Prefabrykaty rurowe

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory na
powierzchni rur betonowych i żelbetowych jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie,
których głęboko ć nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej
B-30. Pozostałe rury powinny posiadać minimalną sztywno ć obwodową zalecaną przez producenta
zależną od wysoko ci nasypu oraz wpływu ruchu drogowego (jeżeli taki jest przewidziany na wale).
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu.
2.4.

Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny
spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.

Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6.

Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.7.

Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].

2.8.

Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.9.






cianek czołowych

Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i cianek czołowych można stosowaćŚ
emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za
zgodą Inwestora.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania
PN-B-14501 [6].
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2.

Sprz t do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów wałowych powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 koparek,
 betoniarek,
 dozowników wagowych do cementu,
 dźwigów samojezdnych,
 sprzętu do zagęszczaniaŚ ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.
4.

TRANSPORT

4.1.

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

4.2.
4.2.1.

Transport materiałów
Transport kruszywa

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3.

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.

Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
Betonowe i żelbetowe elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymało ci nie niższej niż 0,4 R (W). Natomiast rury z tworzyw sztucznych
mogą być przewożone lub przenoszone przy użyciu ciągnika z przyczepą dłużycową, dźwigu lub ręcznie
w zależno ci od rednicy i wagi rury.
Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu elementy betonowe lub żelbetowe można przekazać, kiedy beton osiągnie
wytrzymało ć co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia,
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie lub korycie, na którym
będzie wykonywany przepust,
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej.
5.3.

Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty cianek czołowych i ławę fundamentową
powinien być dostosowany do wielko ci przepustu, głęboko ci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju
gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przepustu.
5.4.

Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być
wykonanaŚ
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST - 06.01.03
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13],
 z betonu o klasie B-15,
 oraz pospółki lub piasku zagęszczanego do stopnia o warto ci 90-95%.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
 dla wymiarów w planie
 5 cm,
 dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm.
5.5.

Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur lub elementów prefabrykowanych o innych kształtach należy wykonać wg BN74/9191-01 [18]. Styki elementów należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 lub (i) uszczelnić
materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inwestora.
5.6.

cianki czołowe

Deskowanie cianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B06251 [3].
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza
niż B-30.
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy
zagruntować przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inwestora.
5.7.

Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocze nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotno ć zasypki w czasie
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
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Nie należy zagęszczać gruntu walcem (używanym do zagęszczania warstw przy formowaniu
wałów) w strefie do wysoko ci 1,0 m ponad górną powierzchnią elementu przepustu i w poziomie w
odległo ci po 3,0 m od osi przepustu w obie strony. Zagęszczanie obsypki należy wykonywać przy
pomocy urządzeń ręcznych przeno nych lub samojezdnych o wadze do 400 kg.
5.8.

Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zależno ci od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z ST 06.05.01 „Umocnienie skarp, rowów i cieków”.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Kontrola prawidłowo ci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3.

Kontrola robót betonowych i żelbetowych

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 1.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu rednic, ilo ci i rozmieszczenia zbrojenia w
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8]
Lp.
Rodzaj badania
1 Badania składników betonuŚ
1.1. Badanie cementuŚ
 czasu wiązania,
 stało ci objęto ci,
 obecno ci grudek.
1.2. Badanie kruszywaŚ
 składu ziarnowego,
 kształtu ziaren,
 zawarto ć pyłów mineralnych,
 zawarto ci zanieczyszczeń obcych,
 wilgotno ci.
1.3. Badanie wody

2

3

1.4. Badanie dodatków i domieszek
Badania mieszanki betonowejŚ
 urabialno ci
 konsystencji
 zawarto ci powietrza w mieszance
betonowej

Metoda badania wg

Termin lub często ć badania

PN-B-19701 [21]

bezpo rednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
każdej dostarczonej partii
bezpo rednio przed użyciem

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczęciu robót oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń
Instrukcja ITB 206/77 [43]

PN-88/B-06250 [8]

Badania betonuŚ
3.1. Badanie wytrzymało ci na ciskanie PN-88/B-06250 [8]
na próbkach
3.2. Badania nieniszczące betonu w
PN-B-06261 [10]
konstrukcji
PN-B-06262 [11]
3.3. Badanie nasiąkliwo ci
PN-B-06250 [8]

przy rozpoczęciu robót
przy proj. recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz 2
razy na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu każdej partii
betonu
w przypadkach technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niż raz na 5000m3 betonu
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3.4. Badanie odporno ci na działanie
mrozu

PN-B-06250 [8]

3.5. Badanie przepuszczalno ci wody

6.4.

przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu

Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodno ć z
dokumentacją projektową.
6.5.






Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzićŚ
rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,
usytuowanie ławy w planie,
rzędne wysoko ciowe,
grubo ć ławy,
zgodno ć wykonania z dokumentacją projektową.

6.6.

Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresieŚ
 kształtu i wymiarów (długo ć, wymiary wewnętrzne, grubo ć cianki - wg dokumentacji
projektowej),
 wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
 wytrzymało ci betonu na ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
 rednicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
punktów 5.6.2 i 5.7).
6.7.

Kontrola poł czenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.8.

Kontrola izolacji cian przepustu

Izolacja cian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodno ci z wymaganiami
punktu 5.10.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
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9.2.













Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaż konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentu i cianki czołowej,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zagęszczenie,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.

PN-B-02356

2.
3.
4.

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

5.
6.
7.

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

14.
15.

PN-88/6731-08
BN-79/6751-01

16.
17.
18.

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementów budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w rodowisku
agresywnych wód gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały do izolacji przeciwwilgotno ciowej. Papa asfaltowa na
ta mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno ciowych
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu z układaniem rurociągów
grawitacyjnych oraz ich przebudowy (dotyczy to tzw. „przepinek”).
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania cieków. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ
4523, kategoria robótŚ 45231.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynno ciami umożliwiającymi i mającymi na celu z układaniem rurociągów grawitacyjnych
oraz ich przebudowy (dotyczy to tzw. „przepinek”).
W zakres robót wchodząŚ
1.3.1. Wykonanie rurociągów grawitacyjnych PVC lub PEŚ

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

 układanie rurociągów na dnie wykopu,
 łączenie elementów przewodów,
 obsypka i zasypka przewodów.
Wykonanie rurociągów metodą bezwykopowąŚ
 mikrotuneling,
 wiercenie kierunkowe,
 wytyczne realizacji przewiertów.
Kolizje terenoweŚ





przej cia pod drogami i przeszkodami terenowymi,
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem,
skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
skrzyżowania z przewodami gazowymi.

Okre lenia podstawowe

Ruroci g grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu cieczy.
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu cieczy
zamontowane na sieciach.
1.4.3. Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, rednic, rozgałęzień, itp. sieci.
1.4.4. Studzienka rewizyjna. Studzienka zlokalizowana na rurociągu grawitacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.5. Rura ochronna. Rura o rednicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej ciach pod przeszkodą
terenową.
1.4.6. Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego rurociągu.
1.4.7. Pozostałe okre lenia podstawowe
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.4.1.
1.4.2.
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1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Wymagania szczegółowe
Wykonawca zobowiązany jestŚ
a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być
nowe i nieużywane,
b) wykonać wszystkie elementy rurociągu (rury, studzienki, kształtki, itd.) z zachowaniem
następujących parametrówŚ
- sztywno ci obwodowej – dla rurŚ min. SN 8 kN/m2, dla studzienekŚ min. SN 4 kN/m2,
- chropowato ci bezwzględnej powierzchni wewnętrznych - dla rur i kształtek - (wsp. k < 0,2
mm),
- najwyższej szczelno ć i trwało ci oraz odporno ci chemicznej połączeń,
c) do posiadania odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację
zgodno ci wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy.
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja
zgodno ci dotyczy konkretnej partii dostawy,
d) do stosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
e) do powiadomienia Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.3.

Rodzaje materiałów

2.3.1. Rury
Do budowy rurociągów grawitacyjnych należy zastosować rury zgodne z punktem 2.2. niniejszej
specyfikacji i dokumentacją projektową.
Rury staloweŚ
• rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 malowanie wewnętrznie asfaltozą
(WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną,
• rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowanie
wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną,
• w obszarach szkód górniczych należy układać rury o wydłużonym kielichu zapewniające
kompensację naprężeń osiowych,
• na obszarach występowania aktywnego oddziaływania szkód górniczych rury o sztywno ci
obwodowej SN = 12 kN/m2, bezkielichowe – łączone przy pomocy złączek
dwukielichowych z progiem, który gwarantuje poprawny montaż i eliminuje tworzenie się
osadów na wewnętrznej powierzchni.
Rury winny odznaczać się też znaczną odporno cią na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu
ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się szczelno cią, nawet w przypadku podwyższonego ci nienia
do 2,5 bara zgodnie z wymaganiami ATVA142.
W/w rury muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
jednostki aprobującej, a na terenach h szkód górniczych również opinię techniczną Głównego Instytutu
Górnictwa.

2.3.1.1

rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe
bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno ci
Dopuszcza się także stosowanie rur z innych materiałówŚ PE-HD/PP lub żywicy na osnowie z włókna
szklanego (GRp). W takim przypadku muszą one spełniać poniższe wymaganiaŚ
rury kanalizacyjne z GRPŚ
• żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym wg DIN 16868 i DIN 16869,
• ci nienie nominalneŚ PN 1 bar,
• sztywno ć nominalna min. 10 000 N/m2 – zależnie od obciążenia zewnętrznego,
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•

sposób łączeniaŚ
 złącza nasuwkowe z uszczelką z EPDM, wbudowaną na całej długo ci łącznika
 łączniki montażowe z korpusem i złączem rubowym ze stali stopowej DIN 1.4301
(AISI 304) oraz uszczelnieniem z EPDM,
• wymagana wysoka odporno ć na cieranie, minimum 400.000 cykli testu Darmstadt bez
odsłonięcia warstw włókna szklanego (potwierdzone przez niezależne laboratorium),
• współczynnik chropowato ci dla rur nowych wg Colebrooka - Whitea k < 0,03 mm.
rury z polietylenu PE-HDŚ
• rury o dużej gęsto ci (0,93 - 0,96 g/cm3), produkowane metodą niskoci nieniową,
• materiał- PE80ś PE100,
• kolor – niebieski,
• rodzaje połączeń - zgrzewane elektoroporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane lub
typu bruzdowego (fabryczne),
• ci nienie robocze - PN10.
2.3.1.2

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST sąŚ
• grunt z wykopu,
• grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716).
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna
przewodów powinien spełniać przede wszystkim następujące wymaganiaŚ
• nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
• nie powinien być zmrożony,
nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału.
2.3.2. Składowanie materiałów
O ile producent nie okre lił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do
poniższych instrukcjiŚ
Rury i kształtki z tworzyw sztucznychŚ
• rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
się wód opadowychś
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szeroko ci nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie
przekraczać wysoko ci składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych rednicach i 2 m dla rur o
większych rednicachś
• rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych urządzeń i metod
przeładunkuś
• rury o różnych rednicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to
rury o większych rednicach i grubszych ciankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na rodkach transportowychś
• rury należy zabezpieczyć przed przesunięciemś
• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki,
wkładki itp.)ś
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwo ci przechowywać i transportować w
opakowaniach fabrycznychś
• nie dopuszczać do zrzucenia elementówś
• niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożuś
• zachować szczególną ostrożno ć przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych
ponieważ podatno ć na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrastaś
• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omawianych rodków ostrożno ci.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporno ć na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku z czym należy chronić je przedŚ
• długotrwałą ekspozycją słonecznąś
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
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2.4.

Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych rednicach i grubo ciach winny być składowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ciance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a
wysoko ć stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy czę ci uszkodzone
odciąć, a końce rur sfrezować.
Kształtki i zł czki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.)
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur
kanałowych rodków ostrożno ci.

2.5.

Odbiór materiałów na budow

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno ci.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletno ci
i zgodno ci z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania wątpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem należy poddać badaniom okre lonym przez
Inspektora robót.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzętŚ
• żuraw samochodowy (Dźwig) do 4 T,
• pompy, zestaw do odwadniania wykopów,
• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
UwagaŚ Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako ć i rodowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport sprz tu i materiałów

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora rodki transportuŚ
• samochód skrzyniowy 5 -10 T,
• ciągnik kołowy 29-37 kW.
UwagaŚ Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jako ć robót i wła ciwo ci przewożonych towarów. rodki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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4.3.

Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi rodkami transportu. Transport powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo ci, tak by wolne końce wystające poza skrzynię
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w cało ci leżeć na płasko na
powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwo cią przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w
pozycji poziomej wzdłuż rodka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem
wszelkich rodków ostrożno ci uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze rodków
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na
rodkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie
drogowym.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie ruroci gów kanalizacji grawitacyjnej PVC lub PE

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610Ś1997,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi.
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w specyfikacji ST-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne i specyfikacji
ST – 02.01.01. Wykopy w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą.
Odnosi się to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych
i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo ci 20 cm.
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szeroko ć warstwy podsypki powinna być równa szeroko ci wykopu. Podsypka powinna być
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o
miąższo ci dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia.
W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych,
torfów przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z czę ciową wymianą gruntu słabono nego. Na
tych odcinkach przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża cementem, którą należy wykonać na
rednią głęboko ć 0,40 m z piasku.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.
Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubo ci 20 cm z zagęszczeniem
każdej warstwy do wysoko ci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98.
5.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopów
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie
mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci za lepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed
zej ciem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą
w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w
planie nie może przekraczać 10 cm.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych rednic (0,50 m) przy
użyciu sprzętu mechanicznego.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już czę ci
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.
Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia
mechanicznego. Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czysto ć kielicha oraz
ułożenie uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowania oporu należy wewnętrzną czę ć kielicha
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posmarować rodkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby
osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, za przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby
szczelno ci przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrównywać
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki
drewna, kamieni itp.
Połączenie rury kamionkowej przeciskowej z rurą PVC dokonuje się poprzez przej cie na rurę
kamionkową kielichową. Połączenie kielicha z rurą PVC wykonuje się za pomocą U – uszczelki.
Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu
dla okre lonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głęboko ć ułożenia przewodów powinna być taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głęboko ć
przemarzania gruntu h o 0,20 m.
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głęboko ciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem cieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną
głęboko ć przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpo redniego kontaktu z rurą z tworzywa
sztucznego).
5.2.3. Łączenie elementów przewodów
Elementy wykonane z rur PVC należy łączyć na uszczelkę. Wszystkie połączenia powinny być
tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelno ć. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju
złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać
zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane
niżej.
Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pier cieniem gumowym. Przy
wykonywaniu połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest
sfazowany, je li nie - należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i
długo ć równą 2 x g (g-grubo ć cianki rury). Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym
wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę.
Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny
być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane rodkiem zmniejszającym tarcie (talk,
smar silikonowy itp. - generalnie rodki zalecane przez producenta).
Należy przy tym sprawdzić prawidłowo ć ułożenia pier cienia i dokładno ci jego przylegania w
kielichu.
Do wci nięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających
tę czynno ć, zwłaszcza przy większych rednicach.
Potwierdzeniem prawidłowo ci wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowo ć łączonych elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była
prostopadła do osi rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w
rurach osłonowych.
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczę ciej polega na
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi
dla rur poliestrowych są rury stalowe o rednicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo ć cianki rury osłonowej powinna być
okre lona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymało ciowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do cianki rury
osłonowej). Przewody w rurach ochronnych należy montować na płozach dystansowych typ E. Końcówki
rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową i zamontować manszety termokurczliwe.
Rozstaw płoz należy przyjmować dla okre lonej rednicy, dokładnie wg danych producenta rur.
W miejscach przej ć przewodu przez ciany studzienek należy montować przej cia murowe z
uszczelką gumową.
5.2.4. Obsypka i zasypka przewodów
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna
grawitacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.
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Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST.
Grubo ci warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3
m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami.
Miąższo ć zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpo rednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub
uszkodzenia.
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelno ci, miejsca połączeń przewodów
powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych czę ci przewodów wykonać do wysoko ci
około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po
zakończeniu prób szczelno ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki
gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu
przeprowadzenia próby szczelno ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora, można zasypać, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelno ci.
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co
najmniej 0,98.
Po przeprowadzeniu próby szczelno ci należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagę cić
grunt i ułożyć nad rurociągiem ta mą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki ta my należy
podłączyć do elementów metalowych, np zbrojenia.
Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami
okre lonymi w ST-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne i specyfikacji ST-02.02.02 Podsypka
żwirowo-piaskowa (wymiana gruntu) pod fundament.
5.3.

Wykonanie ruroci gów metod bezwykopow

W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zainstaluje rury używając metod
bezwykopowych, takich jak przewiert sterowany czy mikrotunelling z wypłukiwaniem lub limakowym
usuwaniem wybranej ziemi. Do mikrotunellingu należy użyć glazurowanych rur kamionkowych
przeciskowych.
Do najczę ciej stosowanych metod bezwykopowych przy budowie sieci grawitacyjnych należąŚ
mikrotunelowanie, przecisk, wiercenie kierunkowe. Każda z tych metod może być zastosowana w
budowie odcinków rur objętych niniejszą specyfikacją. Przy wykonywaniu robót wg. poniższych
wytycznych należy brać pod uwagę wymagania normy PN-EN 12889.
5.3.1. Mikrotuneling
Mikrotuneling może być realizowany wg. dwóch podstawowych rodzajówŚ
a) przeciski z tzw. pilotem,
b) przeciski z zastosowaniem przegubowych głowic stalowych z mechanicznym lub
hydraulicznym sposobem wydobywania gruntu.
W metodzie sterowalnej pilotem przeciska się najpierw żerdź pilotową rozpychającą grunt o
długo ci poszczególnych elementów, najczę ciej 1m i o rednicy 10 cm, a następnie kolejne
elementy. Kontrolę zachowania założonego spadku utrzymuje teodolit z kamerą CCD oraz
umieszczona w pierwszej żerdzi specjalna dioda. Położenie pierwszej żerdzi pilotowej jest
obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku zaobserwowania odchyleń od
projektowanej osi ułożenia kanału żerdź pilotowa obraca się i wciska tak, aby uzyskać prawidłowy
spadek i kierunek. Gdy żerdź pilotowa pojawi się w studni docelowej wyjmuje się ją z tej studni, a
w tym samym czasie wprowadza się rury stalowe o docelowej rednicy z umieszczonymi
wewnątrz przeno nikami limakowymi. Grunt wyciągany jest do studzienki startowej. Kiedy rury
stalowe osiągną studzienkę docelową, wyciągane są przeno niki limakowe a na miejsce rur
stalowych wprowadzane są rury wła ciwe.
Metodę tą stosuje się dla kanałów DN = 200 ÷ 500 mm w gruntach spoistych
zagęszczonych, a także poniżej zwierciadła wody gruntowej.
W metodzie sterowalnej z zastosowaniem przegubowych głowic stalowych z mechanicznym
lub hydraulicznym sposobem wydobywania gruntu wprowadzane są w grunt rury i
równocze nie wydobywany jest grunt z czoła wyrobiska, urabiany specjalną głowicą wiercącą.
Grunt dostarczany jest przeno nikami limakowymi umieszczonymi w rurze stalowej wewnątrz
przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa głowica z trzema sterownikami.
Metodę tą stosuje się z reguły dla rednic DN 200-1000mm, na długo ciach ok. 100m (także
poniżej zwierciadła wód gruntowych) przy odległo ciach > 100 m należy zastosować stacje
po rednie lub bentonit.
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Do tej metody zalicza się także przeciski tarczowe polegające na przecisku rur
z równoczesnym wydobywaniem gruntu z czoła przodka (mechanicznym oraz wspomaganym
dostarczonym płynem) za pomocą tarczy, obracającej się w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z
cieczą transportowany jest do studni startowej systemem rurociągów. Z reguły do rozcieńczenia
gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntów niespoistych (aby kontrolować ubytki gruntu)
do czoła tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.
5.3.2. Wiercenie kierunkowe
Technologie wierceń kierunkowych (sterowanych) stosuje się do bezwykopowego
instalowania rurociągów, rur osłonowych oraz kabli. Trasa przewiertu może być prostoliniowa lub
po łuku, a kierunek wiercenia głowicą sterującą można regulować w dowolnym etapie
wykonywania przewiertu pilotowego.
Ułożenie rury przewodowej lub osłonowej stanowi zwykle operację dwustopniową.
Najpierw wzdłuż wymaganej trasy wykonywany jest otwór pilotowy, a następnie podczas ruchu
powrotnego odwiert poszerzany jest do większej rednicy potrzebnej do wprowadzenia
odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego, wcze niej przygotowany
rurociąg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomocą specjalnego łącznika obrotowego
(krętlika) i jest wciągany do rozwierconego otworu równocze nie z wycofywaniem żerdzi
wiertniczych.
Głowica pilotowa posiada płytę sterującą ustawioną sko nie tak, że obrotowy ruch żerdzi
powoduje przewiert prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie głowicy w jednym położeniu i jej
powolne wpychanie powoduje odchylanie się głowicy od osi żerdzi. Zwykle w głowicy
zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy emitujący sygnały odbierane
i monitorowane przez odbiornik – lokalizator na powierzchni. W ten sposób kontroluje sięŚ
kierunek, głęboko ć, pochylenie i inne parametry przewiertu.
5.3.3. Wytyczne realizacji przewiertów
Przewierty winny być realizowane zgodnie zŚ
 projektem,
 warunkami uzgodnień,
 normami i normatywami,
 warunkami BHP.
W trakcie wyj ć ze studni startowych (przej cie przez cianę studni) i wej ć do studni
docelowych (odbiorczych), powinny być przedsięwzięte i prowadzone prace zapobiegające wtargnięciu
wody gruntowej czy też gruntu do tych studni. W czasie tych przej ć Wykonawca zabezpieczy obniżenie
poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.
Dla rur DN 100 - 500 (długo ć odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno ć umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna
wynosićŚ
 Studnia startowa - w wietleŚ 2,10 m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,70 mś
 Studnie docelowa - w wietleŚ 1,50m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,30 mś
Dla rur DN 500 i większych (długo ć odcinka rury L=1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno ć umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna
wynosićŚ
 Studnia startowa - w wietleŚ 2,50 m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,80 mś
 Studnie docelowa - w wietleŚ 2,00m,
głęboko ć poniżej osi ruryŚ 0,40 mś
Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementów roboczych
urządzenia do przewiertu, czyli żerdzi, rur stalowych limaka.
Należy stosować rury przyciskowe, kamionkowe, glazurowane o dobranej wytrzymało ci
(zgodnie z wymogami normy EN 295).
Przed rozpoczęciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptację Inspektora dla
wybranej metody.
5.4.

Kolizje terenowe

5.4.1.

Przej cia pod drogami i przeszkodami terenowymi
Przej cia kanałów pod drogamiŚ
Przej cia kanałów pod drogami należy wykonać przewiertami w rurach osłonowych na
odcinkach wykazanych na profilach podłużnych kanałów.
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Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy dla każdego przewiertu i przed
przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inspektora i wła ciwych
zarządców dróg.
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczę ciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie.
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o rednicy umożliwiającej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo ć cianki rury osłonowej powinna
być okre lona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymało ciowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący
stabilno ć ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury osłonowej) położenie złącz.
Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale je li jest to konieczne z uwagi na
długo ć przej cia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelno ci.
Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić w/w
wymagania. Na rurociągu przewodowym należy założyć co 1,5 m lizgi w celu centrycznego ustawienia
rury przewodowej w rurze. Po zakończeniu procesu przeciągania należy wykonać próbę szczelno ci
rurociągu przewodowego.
5.4.2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Warunki dotyczące zbliżeń projektowanych przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego są okre lone w uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD. Należy je uwzględnić
w projekcie przez zachowanie odległo ci poziomej od istniejącej obiektów. W przypadkach skrzyżowań
kanałów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń
zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej
przed zasypaniem wykopu.
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczających.
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i
uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.
5.4.2.1

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z kanałami sanitarnymi należy
zabezpieczyć rurami połówkowymi D =110 mm z PCV. Długo ć osłony ~ 2,00 m (końcówki wystające
ok. 0,50 m poza krawędzie wykopu).
 Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe
dwudzielne o rednicy D = 110 koloru niebieskiego).
Warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymiŚ
 skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi należy
wykonać zgodnie z wymogami PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w
zakresie linii izolowanych oraz w zakresie linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1Ś1998.
Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowani i budowa,
 przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po uprzednim
odłączeniu kabli spod napięcia przez RE,
 przepusty winna zakładać firma elektryczna posiadająca pracowników z uprawnieniami
branżowymi w zakresie występujących rodzajów kabli i napięć,
 prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) należy prowadzić ręcznie.
Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na
mapie należy w trybie pilnym zgłosić w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.4.2.2

Skrzyżowania z przewodami gazowymi
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronna z
polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o długo ci przekraczającej 15m instalowane na gazociągach redniego
ci nienia powinny być wentylowane.
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.
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Rury ochronne należy wyposażyć w sączki węchowe wykonane z rury Dy 50 PE 80
doprowadzoną do skrzynki ulicznej do zasuw.
Przestrzeń na końcach pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazową należy wypełnić
pianką poliuretanową na głęboko ć co najmniej 15 cm.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić służby Zakładu Gazowniczego o terminie
rozpoczęcia prac i dokładnie ustalić przebieg gazociągów.
Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem sieci gazowej należy wykonać zgodnie z normami,
przepisami i zarządzeniami obowiązującymi przy wykonywaniu tego rodzaju robót.
6.

KONTROLA JAKO CI

6.1.

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

6.2.

Wymagania szczególne

6.2.1.

Materiały
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów
z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.
6.2.2. Kontrola jako ci wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwo cią okre loną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót.
Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610Ś1997 oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.
Badania, te powinny obejmować w szczególno ciŚ
 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
 sprawdzenie szeroko ci wykopu,
 sprawdzenie głęboko ci wykopu,
 sprawdzenie odwodnienia wykopu,
 sprawdzenie szalowania wykopu,
 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,
 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek,
 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek
 sprawdzenie ułożenia przewodu,
 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu,
 badanie szczelno ci przewodów grawitacyjnych - próbę szczelno ci należy wykonać z
użyciem wody (metoda „W” wg PN-EN 1610Ś2002)ś zaleca się wykonanie wstępnej próby
szczelno ci przed wykonaniem obsypki. Spo ród wymienionych w tej normie wymagań, na
szczególna uwagę zasługująŚ
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia,
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej
powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu
studzienki niższejś podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w
czasieŚ
• 30 min. na odcinku o długo ci do 50 m,
• 60 min. na odcinku o długo ci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.
Wyniki prób szczelno ci powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy i Inspektora.
Po wykonaniu próby szczelno ci kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków
przewodu za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora nie zezwalają na
pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelno ci, przewody,
po uzyskaniu zgody Inspektora można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer
uznać za równoważny próbie szczelno ci.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót okre la ilo ć wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.
Ilo ć robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
ST i ujętych w książce obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo ć do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie
z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.
8.2.

Zasady szczegółoweŚ

W procesie realizacji budowy kanału strony są zobowiązane do dokonania odbioru technicznego.
Odbiór techniczny czę ciowy obejmuje poszczególne odcinki robót (kanału) oraz roboty
podlegające zakryciu w czasie budowy odcinka kanału.
W związku z tym, ich zakres obejmujeŚ
- sprawdzenie zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególno ci
zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowo ci montażu odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidłowo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy
przej ciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidłowo ci wykonania studzienek i innych elementów,
- przeprowadzenie próby szczelno ci na eksfiltrację lub infiltrację,
- dokonanie kamerowania kanału.
Po zakończeniu odbiorów czę ciowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, który
polega naŚ
- sprawdzeniu protokołów odbioru czę ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególno ci sprawdzenia protokołów
z prób szczelno ci,
- sprawdzenie aktualno ci dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i
uzupełnienia,
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych
elementów.
Odbiory czę ciowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inspektora i użytkownika) oraz potwierdzone wła ciwymi protokołami. Jeżeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocze nie termin ich usunięcia
lub odmówić dokonania odbioru.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt. 9.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST.
Płatno ć należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań laboratoryjnych.
9.2.

robót.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in. kosztyŚ
 zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich
materiałów w tym materiałów pomocniczych,
 prac przygotowawczych,
 wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.Ś
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
 dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych,
 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów
obejmujących m.in.Ś
 wykonanie podsypki dla rurociągów
 kontrola podłoża
 dostawę i montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST i
Dokumentacji Projektowej,
 wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów,
 oznaczenie trasy przewodów ta mą lokalizacyjno - ostrzegawczą z wtopionym drutem
miedzianym,
 wykonania wszelkich prac związanych wykonaniem przewiertów rurami kamionkowymi
przewiertowymi, w tym m.in.Ś
 koszty opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wykonawczych przewiertów,
 wykonanie komór przewiertowych,
 koszty prac wła ciwych i pomocniczych związanych z wykonaniem przewiertów,
 wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób (kamerowanie) zgodnie z niniejszą
specyfikacją i wymaganiami Inspektora
 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PVC,
 uporządkowanie terenu
 odtworzenie znaków granicznych
 wszelkie inne niezbędne prace w celu wykonania robót
Płatno ć robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie tych

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. NormyŚ
PN-EN 1610Ś2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1Ś1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu.
PN-EN 295-7Ś2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
przeznaczonych do przeciskania.
PN-B-10736Ś1999
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-04452Ś2002
Geotechnika Badania polowe
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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PN–86/B-02480

Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów

10.2. InneŚ
[1.]
[2.]
[3.]
[4.]

[5.]

[6.]

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r.,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055
2001.12.12,
Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MGiE opracowanej
zgodnie z zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973 r., znak
PRJ30/32/73 oraz Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980 r., znak ZGB-18-3/80,
Instrukcja ramowa BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego (Zarządzenie nr 28
Dyrektora Naczelnego ZPGaz z dnia 21.07.1991 r., znak TB-3-34/71 wraz
z Zarządzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 17.01.1980 r., znak ZGB-18-3/80,
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP
w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
z dnia 09.09.1993 r.).
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1
1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odwodnieniem wykopów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45111240-2 Roboty ziemne, odwodnienie terenu. Dział robót: 45,
grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45111.
1.2

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem robót ziemnych i obejmują odwodnienie wykopów.
1.4

Okre lenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
– 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2
2.1

MATERIAŁY
Grunty

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne
zawarte są w dokumentacji geotechnicznej.
2.2

Pompy

Do odwodnienia wykopu należy stosować pompy zatapialne zawierające: wysokiej jakości
uszczelnienia komory olejowej, nierdzewny stalowy wał, wysokiej odporności wirnik z solidną obudową,
całkowicie uszczelniony i wodoodporny przewód z kablami zasilania i sterowania, zabezpieczenie przed
przegrzaniem. Wydajność pompy powinna wynosić ok. 25-30 m3/h, przy wysokości podnoszenia do
10 m.
2.3

Igłofiltry
Igłofiltry to punkty ujęcia wody, zagłębione w gruncie na głębokość 4 – 6 m i zakończone filtrem.

3
3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2

Sprz t stosowany do wykonania odwodnienia
Do wykonania odwodnienia wykopów może być stosowany sprzęt:
 koparki jednonaczyniowe gąsienicowe – wykonanie żąpia,
 narzędzia ręczne służące do kopania oczyszczania żąpia lub studni chłonnych,
 pompy zatapialne elektryczne,
 motopompy o wydajności 44-60 m3/h,
 węże ssawne i tłoczne do motopomp,
 igłofiltry wraz z kolektorami i pompami,
 węże do przesyłu wody,
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 agregat prądotwórczy 3,5 kW.
Sprzęt używany do odwodnienia wykopów powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na stan wód płynących i środowiska, zarówno w miejscu używania pomp, jak też
w czasie ich transportu. Dobór pomp oraz wielkość żąpia zagęszczającego zależy od wielkości napływu
wód przesiąkowych do odwadnianego wykopu.
4

TRANSPORT

4.1

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2

Transport pomp

Do transportu pomp mogą być stosowane następujące środki transportu:
 samochody skrzyniowe,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do ilości przewożonego sprzętu
odwadniającego wykopy. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać
wymagania podane w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5

WYKONANIE ROBÓT

5.1

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

5.2



Zasady odwodnienia wykopów
pompowanie wody bezpo rednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe) – polega na
wybudowaniu systemu rowków odwadniających. Nie należy prowadzić ich wzdłuż lub pod
projektowanymi ścianami, aby nie zmniejszyć nośności podłoża. Odpompowanie wody ze
studzienek zbiorczych odbywa się za pomocą instalacji, w której skład wchodzą następujące
elementy: przewód tłoczny, pompa, przewód ssawny, kosz ssawny,
obniżenie poziomu wody za pomoc studni depresyjnych lub igłofiltronów (odwodnienie
wgł bne) – stosowane jest gdy bezpośrednie pompowanie jest niemożliwe; w sąsiedztwie
wykopów wykonuje się studnie depresyjne w otworach wiertniczych o średnicy 20 do 50 cm,
wprowadza się w nie rury filtracyjne zakończone koszem ssawnym, a przestrzeń wokół rury
wypełnia się obsybką filtracyjną. Podczas pompowania woda napływa przez filtr do studni,
dążąc do wyrównania poziomów. Gdy pobór wody przez pompę odwadniającą wyrówna się z
napływem wody, w studni tworzy się lej depresyjny, co prowadzi do odwodnienia. Igłofiltry nad
powierzchnią gruntu łączone są z kolektorem, a ten z kolei z pompą,
drenaż – drenowanie polega na doprowadzeniu wody za pomocą sieci rurek drenarskich, do
rowków, którymi spływa poza obszar odwadniany. Drenowanie czołowe przecina i ujmuje wodę
przesączającą się do wykopu, gdy ruch wody ma wyraźny kierunek. Stosowane jest gdy
nieprzepuszczalna warstwa gruntu zalega płytko i rów drenarski może odprowadzać cała wodę.
Drenaż opaskowy polega na otoczeniu chronionego wykopu drenami przecinającymi dopływ
wody gruntowej z zewnątrz.





6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2

Kontrola wykonania odwodnienia

.Kontrola odbywa się na bieżąco w czasie rzeczywistym. W zależności czemu służy owodnienie
wykopu to taka jest kontrola parametrów odwodnienia: poziom wody w wykopie, szybkość odwadniania
z konsekwencją wymywania gruntu z pod budowli lub uruchomienia zsuwu gruntu do wykopu.
Każdorazowo należy przeprowadzić analizę konsekwencji odwadniania wykopu i gruntów przyległych w
funkcji czasu.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.08

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
7

OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla odwodnienia wykopów jest 1 godzina pompowania.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9

PODSTAWA PŁATNO CI
Cena 1 godziny pompowania przy odwadnianiu wykopu obejmuje:
 przygotowanie stanowiska pomp,
 wykonanie pompowania próbnego,
 odwodnienie wykopu,
 likwidacja stanowiska pompowania.

10
1.

PRZEPISY ZWI ZANE
Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i
technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).
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1
1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z oprowadzeniem wód budowlanych poza terenu wykonywania robót.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111240-2 Roboty ziemne, odwodnienie terenu. Dział robótŚ 45,
grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2

Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują
przeprowadzenie wód budowlanych nad lub obok wykonywanych robót budowlanych.
1.4

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
– 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2
2.1

MATERIAŁY
Grunty

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została okre lona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne
zawarte są w dokumentacji geotechnicznej.
Grodze należy wykonać z gruntów wydobytych z wykopów lub z gruntów dowiezionych spoza budowy –
słabo przepuszczalne. Okre lenia gruntów dokonano zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane,
okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów.
2.2

Geowłóknina

Do wzmocnienia podłoża z gruntów organicznych pod grodze, oraz umocnień skarpy odwodnej w
czę ci stale znajdującej się pod wodą można użyć geowłókninę o następujących parametrachŚ
wytrzymało ć na rozciąganie 13,5 kN/m moduł odkształcenia 135kN/m.
2.3

Rynna do przeprowadzenia wody ponad obszarem robót

Rynny służące do przeprowadzenia wody ponad obszarem prowadzonych robót budowlanych
mogą być wykonane z rur stalowych, z tworzywa sztucznego, z połówek tych rur, lub z konstrukcji
drewnianej wyłożonej geomembraną, folią lub papą asfaltową. Rynny układane są na podporach
stalowych lub drewnianych. Przepustowo ć rynny powinna wynosić minimum tyle co przepływ wielki z
wielolecia o prawdopodobieństwie przewyższenia 100 %.
2.4

Kanał obiegowy

W sytuacji kiedy Inwestor posiada możliwo ć dysponowania terenem na tyle dużym, że można wykonać
zastępcze koryto cieku poza jego naturalnym przebiegiem, to wody budowlane można przeprowadzić
poza obszarem wykonywanych robót nowo wykopanym kanałem. Przekrój kanału powinien być tak
dobrany aby przeprowadzić bezpiecznie przepływ wielki z wielolecia o prawdopodobieństwie
przewyższenia 50 %. Kanał należy zabezpieczyć przed rozmyciem ubezpieczając jego skarpy i dno
narzutem kamiennym lub budowlami biotechnicznymi.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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3.1

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2

Sprz t stosowany do wykonania robót ziemnych

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzętŚ
 koparki jednonaczyniowe gąsienicowe,
 spycharki gąsienicowe,
 ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany przez
zarządzającego realizacją umowy,
 walce statyczne,
 rury stalowe lub z tworzyw sztucznych,
 bale, kantówki, deski do budowy konstrukcji podtrzymujących rynny i rurociągi oprowadzające
wodę budowlaną.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na wła ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce
statyczne, ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubo ci
zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali do wiadczalnie przed
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego
zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy.
4
4.1

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2

Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące rodki transportuŚ
 samochody skrzyniowe,
 samochody samowyładowcze,
lub inne rodki transportu zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wydajno ć rodków transportu powinna być dostosowana do wydajno ci sprzętu stosowanego do
wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportu powinny spełniać
wymagania podane w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5
5.1

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

5.2

Zasady wykonywania robót

5.2.1

Wykonanie wykopów
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o
tym fakcie Inwestora, który podejmie decyzję odno nie kontynuowania robót. Wykopy powinny być
wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót
przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Woda z odwodnienia będzie
odprowadzana przez koryto naturalne lub sztucznie wytworzone (rury, koryta stalowe, z tworzywa
sztucznego lub drewniane). Wierzchnia warstwa gruntu będzie wydobywana spycharką. Głębsze warstwy
gruntu będą wydobywane koparkami. Grunt po wydobyciu będzie przemieszczany na hałdy w celu
przesuszenia. Roboty ziemne przy wykopie pod kanał odprowadzający wodę z miejsca robót należy
prowadzić od dołu (od wylotu do placu budowy), tak aby możliwe było grawitacyjne odprowadzenie wód
filtracyjnych.
Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń odwadniających należy stosować się
do zaleceń podanych w opracowaniu pt. “Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.04.09

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i technologia robót”. (biuletyn Informacyjny “Melioracje rolne”
nr 1/73).
5.2.2
Zasypanie wykopów i wymiana gruntu
Zasypanie wykopów i wymiana gruntu pod budowlami powinno obejmowaćŚ
 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt. 2, z miejsca wskazane przez
zarządzającego realizacją umowy,
 rozplantowanie gruntu warstwami grubo ci dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego,
 zagęszczenie gruntu do zasypania zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi
względnie wibratorami powierzchniowymi,
Prace należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
5.2.3
Wykonanie nasypów grodz
Przed przystąpieniem do budowy nasypu, doły powstałe po wykarczowanych krzakach, należy
wypełnić zagęszczonym gruntem, tym samym, który zostanie użyty do budowy nasypów. W osi nasypu
zostanie wykonany rów o głęboko ci 1,0m i szeroko ci 0,5m, który zostanie wypełniony zagęszczonym
gruntem. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć geowłókninę. Na odcinkach gdzie trasa grodz
przechodzi przez dobrze przepuszczalne grunty mineralne, przed wykonaniem nasypu, należy wykonać
przesłonę wodoszczelną np. palisada drewniana. Roboty związane z przygotowaniem trasy powinny być
tak zorganizowane, aby przed rozpoczęciem budowy ograniczyć do niezbędnego minimum ruch sprzętu
budowlanego po trasie nasypu. Grunt w korpus nasypu należy wbudowywać warstwami o miąższo ci
0,3¸ 0,5m. Zagęszczać warstwy należy walcami gładkimi, okołkowanymi lub na pneumatykach, a także
spycharkami. Nie dopuszcza się stosowania walców wibracyjnych. Orientacyjna liczba przejazdów
maszyn zagęszczających wynosi od 6 do 12. Zaleca się pierwsze wbudowywane warstwy traktować jako
próbne i na nich ustalić miąższo ć zagęszczanej warstwy oraz liczbę przejazdów maszyn
zagęszczających. Dla uzyskania odpowiedniego zagęszczenia skarp zaleca się wykonywanie korpusu
nasypu o przekroju szerszym od projektowanego o około 0,5 m z każdej strony. Nasyp należy formować
co kilka warstw, do wymiarów zgodnych z projektem, a nadwyżki materiału wbudować w kolejną
warstwę. Nasyp powinien być wykonany z uwzględnieniem przewyższenia niwelety, rekompensującego
przewidywane osiadanie.
Korpus nasypu zostanie zabezpieczony 0,3 m warstwą piasku. Skarpa odwodna, na czę ci
znajdującej się stale pod wodą, zostanie dodatkowo umocniona geowłókniną ułożoną na korpusie nasypu
i przykryta obsypką. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu organicznego nie może odbywać się podczas
dużych opadów atmosferycznych oraz w okresie mrozów. Nasyp powinien zostać podzielony na odcinki
o takiej długo ci, aby możliwe było całkowite ich wykonanie w danym sezonie (nasyp, obsypka,
ubezpieczenie skarp i korony).
5.2.4
Wykonanie rynny do przeprowadzenia wód budowlanych
Rynny służące do przeprowadzenia wody ponad obszarem prowadzonych robót budowlanych
mogą być wykonane z rur stalowych, z tworzywa sztucznego, z połówek tych rur, lub z konstrukcji
drewnianej wyłożonej geomembraną, folią lub papą asfaltową. Rynny układane są na podporach
stalowych lub drewnianych..
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2

Kontrola wykonania prac

6.2.1
Wykonanie wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić naŚ
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich wła ciwo ci,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
c) dokładno ć wykonania wykopów.
Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m, oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, przy czym nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. kontroli
podlegająŚ
a) rzędne dna i terenu,
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b) usytuowanie osi i długo ci wykopów w osi,
c) wymiary przekroju poprzecznego,
d) nachylenia skarp.
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu – 10 cm, w rzędnych dna 5
cm. Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów
liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów koryt ciekówŚ
 10cm – wymiary przekroju poprzecznego,
 5cm – rzędna dna – z zachowaniem projektowanego spadku dna.
Dno wykopu pod budowle powinno być wyrównane z dokładno cią ± 2 cm.
6.2.2
Zasypanie wykopów
Sprawdzenie jako ci wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inwestora.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 zbadanie przydatno ci gruntu do zasypki,
 zbadanie zagęszczenia gruntu.
Liczba testów dla zasypki budowli powinna wynosić 3 testy na 500 m3, lecz nie rzadziej niż 1 test na
30 m długo ci ciany konstrukcji oraz 50 m długo ci wykopu dla przewodów. Zagęszczenie gruntu dla
zasypania wykopów i wymiany powinno spełniać wymagania PN-B-12095 dla IV klasy budowli.
6.2.3
Wykonanie nasypów grobli
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w pkt. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
 badania zagęszczenia nasypu,
 pomiary kształtu nasypu.
Kontrolę zagęszczenia powinno prowadzić się na bieżąco na podstawie badań próbek pobieranych w
ilo ciachŚ min 1 próbka w przekrojach co 50 mb, nie mniej niż 5 próbek z zagęszczonej warstwy.
Próbki o strukturze nienaruszonej (NNS) powinny być zlokalizowane w różnych miejscach przekroju
nasypu należy je pobierać cylinderkami o pojemno ci nie mniejszej niż 150 cm3. Dla pobranych próbek
okre la sięŚ
 makroskopowo rodzaj torfu i stopień rozkładu,
 gęsto ć objęto ciową suchej masy,
 wytrzymało ć na cinanie laboratoryjną sondą obrotową.
Na każde 10 000m3 wbudowanego gruntu lub nie rzadziej niż co 300 mb nasypu, a także w każdym
przypadku gdy następuje istotna zmiana wbudowywanego gruntu, należy wykonać próbę Proctora wg
normalnej metody dla okre lenia wytrzymało ciowej wilgotno ci optymalnej i odpowiadającej jej
wytrzymało ci na cinanie. Zagęszczenie nasypu w kontrolowanej warstwie można ocenić jako
dostateczne i przystąpić do sypania warstwy następnej je li co najmniej dla 90% pobranych próbek
spełniony jest warunekŚ
tf > ts
tf – wytrzymało ć na cinanie w nasypie,
ts – wytrzymało ć na cinanie po zagęszczeniu w cylindrze Proctora, odpowiadająca wytrzymało ciowej
wilgotno ci optymalnej.
Wymiary nasypów należy kontrolować w zakresieŚ
 rzędne korony,
 usytuowanie i długo ć osi,
 wymiary przekroju poprzecznego (końcowe oraz okresowo w trakcie sypania),
 nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchyleniaŚ
 rzędne korony z uwzględnieniem nadwyżki na osiadanie 0 do +10 cm,
 szeroko ć korony 0 do +20 cm,
 szeroko ć podstawy 0 do +50 cm,
 grubo ć obsypki mineralnej od 0 do 5cm,
 nachylenie skarp 10% w stosunku do projektu.
W okresie budowy i eksploatacji należy prowadzić obserwację osiadania nasypu i jego podłoża. W
tym celu konieczne jest przed rozpoczęciem budowy zainstalowanie reperów.
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Repery robocze należy rozmie cić na trasie nasypu w linii przebiegającej wzdłuż krawędzi korony, w
odległo ciach do 500 m lub w miejscach szczególnie narażonych na osiadanie. Repery robocze zakłada
się na styku nasypu z podłożem. W odległo ci minimum 30 m od podstawy nasypu należy zainstalować
2-3 repery odniesienia. Niwelację reperów roboczych i reperów odniesienia należy dowiązać do reperu
stałego zainstalowanego na podłożu mineralnym. W okresie budowy częstotliwo ć niwelacji nie powinna
być mniejsza niż co ok. 2 tygodnie, natomiast po zakończeniu budowy, w zależno ci od potrzeb 1 – 2
razy do roku.
6.2.4
Wykonanie rynny do przeprowadzenia wód budowlanych
Sprawdzenie jako ci wykonania rynien polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w pkt. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami
Inwestora. Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 trwało ć konstrukcji (sztywno ć, wytrzymało ć na naprężenia statyczne i dynamiczne wody oraz
wynikająca z ciężaru konstrukcji i wody się w niej znajdującej),
 szczelno ć,
 odpowiednią długo ć (bezpieczne przeprowadzenie wody poza obszar prac).
7
7.1

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1m3 (metr sze cienny) wykonania robót w wykopach,
zasypania i wymiany gruntu, oraz nasypu grobli ustalana przez pomiary geodezyjne. Jednostką
obmiarową dla robót wzmacniających podłoże i skarpy jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni ułożenia
geowłókniny. Jednostką obmiarową dla wykonania rynny jest 1 m (metr).
8
8.1

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

9

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmujeŚ
 oznakowanie robót,
 wykonanie badań laboratoryjnych, okre lonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robot
ziemnych),
 odwodnienie wykopu,
 wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem,
 profilowanie dna wykopu,
 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielko ci podanej w ST lub innych
wskazanych przez zarządzającego realizacją umowy,
 rekultywację terenu po zakończeniu robót.
Cena 1 m3 zasypania wykopu i wymiany gruntu obejmujeŚ
 zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania,
 roz cielenie gruntu,
 zagęszczenie,
 wykonanie badań zagęszczenia.
Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmujeŚ
 przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie,
 sprawdzenie prawidłowo ci wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty,

cięcie wypukło ci,
 odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu.
Cena 1 m3 nasypu składa się zŚ ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu i
obejmujeŚ
 wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,
 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST,
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odwodnienie terenu w czasie trwania robót,
przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych, dotyczących wła ciwo ci
wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.
Cena 1m2 ułożenia geowłókniny obejmujeŚ
 przygotowanie podłoża,
 układanie geowłókniny,
 wykonanie połączeń.
Cena 1m2 wyrównania skarp i korony grobliŚ
 podsypanie cieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem
skarpiarskim lub łatą,

cinanie wypukło ci oraz zasypanie wgłębień między cieżkami na skarpach nasypów z ubiciem
powierzchni plantowanej skarpy.
Cena 1m ułożenia rynny obejmujeŚ
 wykonanie konstrukcji wsporczej,
 wykonanie rynny,
 ułożenie rynny na konstrukcji wsporczej,
 uszczelnienie rynny,
 udrożnienie wlotu i wylotu z rynny,
 likwidacja rynny i konstrukcji wsporczej.
10
1.
2.
3.
4.
5.

PRZEPISY ZWI ZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okre lenia, symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne.
PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne - Warunki techniczne
wykonania i odbioru, MO ZNiL 1993.
Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych – cz. III. Sprzęt i
technologia robót.” (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne” nr 1/73).
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowów i cieków.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45232.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
umocnieniem skarp, rowów i cieków przezŚ
 humusowanie, obsianie, darniowanieś
 brukowanieś
 zastosowanie elementów prefabrykowanych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub ta ma wierzchniej warstwy gleby, przero niętej i związanej korzeniami
ro linno ci trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do
niej przyrosła.
1.4.4. Humus - ziemia ro linna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i
zaokrąglonych krawędziach.
1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku.
1.4.8. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów









Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków objętymi niniejszą ST sąŚ
darnina,
nasiona traw,
brukowiec,
mech, szpilki, paliki i pale,
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina
Darninę nale y wycinać z obszarów poło onych najbli ej miejsca wbudowania. Cięcie nale y
przeprowadzać przy u yciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub ta my wyciętej darniny, w zale no ci
od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szeroko ć od 25 do 50 cm i grubo ć od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, je eli nie jest od razu wbudowana, nale y układać warstwami w stosy, stroną porostu
do siebie, na wysoko ć nie większą ni 1 m. Uło one stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw nale y dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9].
2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.6. Mech
Mech u ywany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie
zanieczyszczone trawą, li ćmi i ziemią.
Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko ć stosu nie powinna
przekraczać 1 m.
2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, erdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. żrubo ć szpilek powinna wynosić od 1,5 do
2,5 cm, a długo ć od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].
2.8. Kruszywo
wir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3].
2.9. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.10. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i cieków nale y stosować zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].
2.11. Elementy prefabrykowane
Wytrzymało ć, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Krawę niki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14051 [4].
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się mo liwo cią
korzystania z następującego sprzętuŚ
 równiarek,
 walców gładkich i ebrowanych,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 wibratorów samobie nych,
 płyt ubijających.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport darniny
Darninę mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających
przed obsypaniem się ziemi ro linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mo na przewozić
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

dowolnymi

rodkami

transportu

w

warunkach

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających go
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materiałów z drewna
Szpilki, paliki i pale mo na przewozić dowolnymi
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

rodkami transportu w warunkach

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement nale y przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8. Transport elementów prefabrykowanych
źlementy prefabrykowane mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
Do transportu mo na przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymało ć co najmniej
0,75 Rż.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawęd skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25
cm.
żrubo ć pokrycia ziemią ro linną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zale no ci od gruntu
występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mo na
wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głęboko ci od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do
1,0 m. Uło oną warstwę humusu nale y lekko zagę cić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą nale y wykonywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystąpieniem do obsiewania nale y wykonać humusowanie.
Du e powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi ro linnej
obsiewa się bez ich uprzedniego humusowania, w ni ej podany sposóbŚ
 powierzchnię skarpy i rowu bezpo rednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa
pociętą słomą w ilo ci ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym, w ilo ci ok. 400 g/m2ś
 powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.
W okresie suszy nale y systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4. Darniowanie
Darniowanie nale y wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczno ci we
wrze niu i pa dzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nale y polewać wodą w godzinach
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mo na stosować inne zabiegi chroniące darń przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inwestora.
5.4.1. Darniowanie ko uchowe
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być
oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głęboko ć od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nale y układać tak, aby ci le przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary
nale y wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Uło oną darninę nale y uklepać
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ci le do podło a.
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, płaty darniny nale y przybić szpilkami, w ilo ci nie mniejszej ni 16 szt./m3 i nie mniej ni 2
szt. na płat.
5.4.2. Darniowanie w kratę
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powy ej 3,5
m). Darniowanie w kratę nale y wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o,
krzy ującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacją projektową. Uło one w kratę płaty darniny nale y uklepać ubijakiem i przybić
do podło a szpilkami.
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023 [9].
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5.5. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wy szym od 1Ś1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.
5.5.1. Przygotowanie podło a
Podło e pod brukowiec nale y przygotować zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.5.2. Podkład
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo ci od 10 do 15 cm. Podkład z
grubszego kruszywa nale y układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się
wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po uło eniu podkładu nale y go lekko uklepać, ale nie
ubijać.
Przy umocnieniu rowów i cieków na warstwie podkładu z kruszywa mo na uło yć warstwę
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1Ś4 i grubo ci od 3 do 5 cm.
5.5.3. Krawę niki betonowe
Krawę niki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. Krawę niki układa się „pod
sznur” tak, aby ich górne krawędzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawę niki
układa się bezpo rednio na wyrównanym podło u lub na podkładzie z kruszywa.
5.5.4. Palisada
Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych,
ustępujących pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawę ników.
Pale nale y wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szeroko ć szczelin
między palami nie powinna przekraczać 1 cm.
5.5.5. Układanie brukowca
Brukowiec nale y układać na przygotowanym podkładzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec układa się
„pod sznur” naciągnięty na palikach na wysoko ć od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Układanie brukowca nale y rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawę ników. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, nale y w pierwszej kolejno ci, po linii
obwodu umocnienia, uło yć brukowce największe. Brukowiec nale y układać tak, aby szczeliny między
sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany
w podkład.
Po uło eniu brukowca szczeliny nale y wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia
wymaganego poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nale y dokładanie wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia
wymaganego poziomu.
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozło onej na podkładzie
z kruszywa, szczeliny nale y wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1Ś2. W okresie
wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku nale y osłonić matami lub warstwą piasku
i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.6. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów sąŚ
 płyty ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPźD-01.03 [13],
 płyty ciekowe betonowe - typ trójkątny wg KPźD-01.05 [13],
 prefabrykaty cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPźD-01.25 [13].
Podło e, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do
wska nika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podło u nale y uło yć podsypkę cementowo-piaskową o
stosunku 1Ś4 i zagę cić do wska nika Is ≥ 1,0. źlementy prefabrykowane nale y układać z zachowaniem
spadku podłu nego i rzędnych cieku zgodnie z dokumentacją projektową.
Spoiny pomiędzy płytami nale y wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1Ś2 i
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z dokumentacją
projektową, oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.
6.3. Kontrola jako ci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyró niają się barwą charakteryzującą jej
nieprzydatno ć oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.
Na powierzchni ok. 1 m2 nale y sprawdzić szczelno ć przylegania poszczególnych płatów
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jako ci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. cisło ć uło enia uwa a się za dostateczną, je li przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie więcej ni 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.5. Kontrola jako ci umocnień elementami prefabrykowanymi






Kontrola polega na sprawdzeniuŚ
wska nika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,
odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,
równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony łatą 2 m - 1 cm,
dokładno ci wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głęboko ć.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jestŚ
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie,
 m (metr) uło onego cieku z elementów prefabrykowanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie
obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 pielęgnacja spoin,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m uło onego cieku z elementów prefabrykowanych obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 ew. wykonanie koryta,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 uło enie prefabrykatów,
 pielęgnacja spoin,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-11104
PN-B-11111

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-B-11113
PN-B-14051
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
BN-88/6731-08
BN-65/9226-01

Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Krawę niki i obrze a betonowe
Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawa cementowa
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno ci
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiał siewny. Nasiona ro lin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Kołki faszynowe

10.2. Inne materiały
12.
13.

Stanisław Datka, Stanisław LenczewskiŚ Drogowe roboty ziemne.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPźD), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45232450-1 Roboty w zakresie budowy upustów. Dział
robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45234.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych
lub żelbetowych.
1.4.3. cianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca
nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objętych niniejszą ST, sąŚ
 prefabrykaty rurowe,
 kruszywo do betonu,
 cement,
 woda,
 mieszanka pod ławę fundamentową,
 drewno na deskowanie,
 materiały izolacyjne,
 zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostało ci po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głęboko ć nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny
spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

cianek czołowych

2.9. Materiały izolacyjne






Do wykonania izolacji przepustów i cianek czołowych można stosowaćŚ
emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za
zgodą Inwestora.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania
PN-B-14501 [6].
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
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koparek,
betoniarek,
dozowników wagowych do cementu,
sprzętu do zagęszczaniaŚ ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w ST - 06.04.01 „Przepusty
pod koroną drogi”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresieŚ
 odwodnienia,
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie
wykonywany przepust,
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej.
5.3. Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty cianek czołowych i ławę fundamentową
powinien być dostosowany do wielko ci przepustu, głęboko ci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju
gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przepustu.
5.4. Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być
wykonanaŚ
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST - 06.03.01
„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynosząŚ
 dla wymiarów w planie
 5 cm,
 dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm.
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych
Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur
należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym
przez Inwestora.
5.6. cianki czołowe
Deskowanie cianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B06251 [3].
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza
niż B-30.
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Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy
zagruntować przezŚ
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inwestora.
5.7. Zasypka przepustów
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocze nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubo ci z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotno ć zasypki w czasie
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno ci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zależno ci od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z ST 06.05.01 „Umocnienie skarp, rowów i cieków”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako ci wykonywanych robót
pkt 6.

Kontrolę jako ci robót należy wykonać zgodnie z ST - 06.04.01 „Przepusty pod koroną drogi”

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej





Cena wykonania 1 m przepustu obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ław fundamentowych,
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wykonanie deskowania i rozebranie,
montaż konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentu i cianki czołowej,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zagęszczenie,
umocnienie wlotów i wylotów,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.

PN-B-02356

2.
3.
4.

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

5.
6.
7.

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

14.
15.

PN-88/6731-08
BN-79/6751-01

16.
17.
18.

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementów budowlanych z betonu
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w rodowisku
agresywnych wód gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały do izolacji przeciwwilgotno ciowej. Papa asfaltowa na
ta mie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno ciowych
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ułożenia rur
osłonowych dla przeprowadzenia przewodów na obiektach inżynierskich projektowanych w związku z
budową dróg, mostów i przepustów.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45231110-9 Kładzenie rurociągów. Dział robót: 45, grupa
robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45231.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy instalacji urządzeń obcych
w obiektach hydrotechnicznych i drogowych na trasie robót związanych z budową, modernizacją,
przebudową i remontem, regulacją koryta cieków, rowów, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy i
remontu przepustów, mostów i dróg dla systemu cieków i kanałów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2.

Rury osłonowe

Na obiektach należy stosować rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEH), gładkościenne ze
złączką kielichową, wyposażone w linki dla wciągania przewodu. Rury, dla przeprowadzenia kabli
zasilających muszą być wyposażone w giętkie końcówki umożliwiające wprowadzenie ich do
montowanego urządzenia.
Rury powinny być wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy, np. przy transporcie, składowaniu itp., a
także podczas układania pod ziemią. Powinny być odporne na powszechnie występujące czynniki
chemiczne. Powinny być odporne na korozję, nie przewodzić prądu elektrycznego i nie poddawać się
agresywności chemicznej gruntu. Powinny mieć żywotność co najmniej 50 lat.
Zastosowany w rurach polietylen nie może być agresywny dla środowiska (w razie np. pożaru
nie może wytwarzać żadnych trujących substancji lub gazów).
Dla zastosowanych rur Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.3.

Elementy stalowe

Do montowania urządzeń na obiektach stosować kotwy Ø 24 mm z nagwintowanymi
końcówkami. Nagwintowane końcówki powinny być ocynkowane ogniowo.
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Rury osłonowe dla kabli zasilających będą podwieszone za pomocą elementów stalowych
wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Elementy stalowe należy wykonać ze stali St3S wg
PN-88/H-84020 i ocynkować ogniowo.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 3.
Sprzęt używany do zamocowania rur osłonowych musi być na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inżyniera. Przewidywane ręczne układanie rur.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2.

Transport materiałów

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport, rozładunek i
składowanie rur osłonowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Rury
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć
przed przesuwaniem lub spadaniem.
Rury nie mogą stykać się z ostrymi przedmiotami. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy
rzucać. Szczególną ostrożność zachować w temperaturze 0°C i niższej.
Rury należy przechowywać w temperaturze -15° do +40°C w miejscach zabezpieczonych przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.
Rury należy składać w położeniu poziomym.
Pierwsza warstwa rur powinna leżeć na równym podkładzie i stykać się z nim na całej długości.
Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.
Elementy stalowe należy przewozić w taki sposób, aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2.

Układanie rur osłonowych

Rury należy ułożyć w konstrukcji chodnika w położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową.
Po ułożeniu rur należy je zabezpieczyć przed możliwością zmiany położenia w czasie betonowania.
Miejsca połączenia kolejnych odcinków rur należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza masy
betonowej w sposób podany przez producenta.
Kotwy dla montażu urządzeń należy spawać do zbrojenia zabudowy chodnikowej.
Elementy wsporcze dla podwieszenia rur osłonowych w obiektach powinny być instalowane
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.

Kontrola robót
Sprawdzeniu podlegają:
 rury PEH na podstawie atestu Producenta i Aprobaty Technicznej,
 zgodność ułożenia rur z Dokumentacją Projektową,
 szczelność połączeń rur,
 drożność rur,
 zgodność rozmieszczenia kotwi z Dokumentacją Projektową,
 zgodność rozmieszczenia wsporczych elementów stalowych z Dokumentacją Projektową.
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są:
 1 m (metr) rury osłonowej układanej w zabudowie chodnikowej,
 1 m (metr) rury osłonowej podwieszanej do ustroju niosącego obiektu,
 1 szt (sztuka) kotwi Ø 24 dla zamocowania urządzenia.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ułożenia rury osłonowej w zabudowie chodnikowej obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

zabetonowanie rur w chodniku zgodnie z trasą wg Dokumentacji Projektowej,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.
Cena jednostkowa podwieszenia rury osłonowej do ustroju niosącego obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

ochronę antykorozyjną elementów stalowych,

montaż elementów wsporczych wg Dokumentacji Projektowej,

montaż rur osłonowych,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.
Cena jednostkowa zamontowania kotwy do zamocowania latarni obejmuje:

zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

ochronę antykorozyjną kotew,

montaż kotew wg Dokumentacji Projektowej,

przyspawanie kotew do zbrojenia płyty,

wykonanie niezbędnych badań,

uporządkowanie miejsca robót,

ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
2. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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10.2. Inne
1 .Instrukcja producenta rur z PEH
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. Dział robót 45,
grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4523, kategoria robótŚ 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej ta my stalowej typu A i B na
słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach mostowych.
1.4.
1.4.1.

Okre lenia podstawowe
Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące okre lenia podstawoweŚ
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.2.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej ta my stalowej (zał. 11.1).

1.4.3.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1
i 11.2).

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 osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.6.

Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
po rednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej
250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).

1.4.7.

Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
po rednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm
do 180 mm (zał. 11.2 b).

1.4.8.

Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do
słupków (zał. 11.2 a).

1.4.9.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej,
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie
kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

1.4.10. Odróżnia się dwa typy profilowanej ta my stalowejŚ typ A i typ B, różniące się kształtem
przetłoczeń (zał. 11.4).
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1.4.11. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szeroko ci od 100 do 140 mm, umieszczony
pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych
wła ciwo ci kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica
bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu,
lecz unoszona ku górze.
1.4.12. 1.4.11.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 okre lonej odległo ci od słupka, zwykle około 0,3 do
0,4 m, co zapewnia dużą podatno ć prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do ć
łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.
1.4.13. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizjiŚ

 typ I bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,
 typ II bariera o ograniczonej podatno ci (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,
 typ III bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.14. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „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 okre lone są poprzez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należąŚ
 prowadnica,
 słupki,
 pas profilowy,
 wysięgniki,
 przekładki, wsporniki, ruby, podkładki, wiatła odblaskowe,
 łączniki uko ne,
 obejmy słupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1.

Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej ta my stalowej powinien być okre lony w dokumentacji
projektowej, przy czymŚ
 typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
 typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne
z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
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2.3.2.

Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznymŚ
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysoko ć rodnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do
140 mm. Wymiary najczę ciej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie
lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubo ć kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne według
PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własno ci kształtowników, według PN-H-84020 [11]
Stal

Granica plastyczno ci,
minimum dla słupków, MPa

Wytrzymało ć na rozciąganie
dla słupków, MPa

St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Je li dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielko ci statycznych i odchyłek
wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki uko ne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki,
przekładki (zał. 11.9), ruby, wiatła 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 może być dokonana luzem lub w wiązkach.
ruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależno ci od wielko ci
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 trwało ć powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w rodowisku o zwiększonej korozyjno ci. W przypadku braku wystarczających
danych minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m.
2.4.

Materiały do wykonania elementów betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub okre lone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Inwestora. Deskowanie
może być wykonane z drewna, z czę ciowym użyciem materiałów drewnopochodnych lub metalowych,
względnie z gotowych elementów o możliwo ci wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych
układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNB-06251 [3].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normomŚ
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 drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3],
PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],
 ruby, wkręty do drewna i podkładki do rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503
[24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
 formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
 płyty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
 sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okre lonymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi
przez Inwestora.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inwestora.
2.4.1.2. Beton i jego składniki
Wła ciwo ci betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15, nasiąkliwo ć
powinna być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelno ci - co najmniej W 2, a stopień mrozoodporno ci
- co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i
powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna być odmiany „1” i
spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewidują to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inwestora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki
powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, je li przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Pręty
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w
za wiadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Wła ciwo ci mechaniczne stali używanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi włóknami
(drucikami) stalowymi, włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiał taki
powinien posiadać aprobatę techniczną.
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych
(fundamentów, kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać warto ci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.5.

Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można
składować w pojemnikach handlowych producenta.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby
drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. Podłoże składowiska musi być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu cić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
składowania.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.06.03

Strona 6

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
3.2.

Sprz t do wykonania barier

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się
możliwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,
 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
 wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
 koparek kołowych,
 urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,
 betoniarki przewoźnej,
 wibratorów do betonu,
 przewoźnego zbiornika na wodę,
 ładowarki, itp.
4.
4.1.

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

4.2.

Transport elementów barier stalowych

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt rodka transportu. Elementy dłuższe (np.
profilowaną ta mę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3.

Transport materiałów do wykonania elementów betonowych

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi rodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego rodka
transportu. Rozmieszczenie elementów na rodku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy
układać na podkładach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym rodkiem transportu, luzem lub w wiązkach, w
warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.
5.
5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wła ciwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań InwestoraŚ
 wytyczyć trasę bariery,
 ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),
 okre lić wysoko ć prowadnicy bariery (zał. 11.3),
 okre lić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
 ustalić ew. miejsca przerw, przej ć i przejazdów w barierze, itp.
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5.3.

Osadzenie słupków

5.3.1.

Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki
powinny mieć wymiaryŚ
 przy wykonywaniu otworów wiertnicą - rednica otworu powinna być większa o około 20 cm od
największego wymiaru poprzecznego słupka, a głęboko ć otworu od 1,25 do 1,35 m w zależno ci od
typu bariery,
 przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą
wynosić 30 x 30 cm, a głęboko ć otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu
gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniaćŚ
 zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległo ci słupków, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonów,
 wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubo ci 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 niż
0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w
otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno
uwzględniaćŚ
 ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań zgodnego z zaleceniem producenta barier,
 wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [2].
Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na
słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestora na wniosek Wykonawcy ustali bezpo rednie
wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji InwestoraŚ
 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 pogrążających słupki w gruncie
poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległo ci między słupkami, wynikająca z wymiarów
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  11 mm.
Dopuszczalna różnica wysoko ci słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do
mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm.
5.4.

Montaż bariery

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inwestora.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielko cią otworów w
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.
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Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki ta my profilowej, nakładając
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby
końce odcinków ta my przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o
krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki ta my są łączone ze sobą zwykle przy użyciu rub noskowych
specjalnych, zwykle po sze ć na każde połączenie.
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ci le
według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm,
wsporników itp.) oraz wła ciwych rub i podkładek.
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją
projektową i wytycznymi producenta barierŚ
 odcinków początkowych i końcowych bariery, o wła ciwej długo ci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16
m), z zastosowaniem łączników uko nych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego
odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach
przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w
dokumentacji projektowej,
 odcinków barier osłonowych o wła ciwej długo ci odcinka barieryŚ a) przyległego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) uko nego początkowego, d) uko nego końcowego, e)
wzmocnionego,
 odcinków przej ciowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wła ciwej długo ci odcinka uko nego w planie, jak również połączenia z
barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,
 przerw, przej ć i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych
urządzeń, przej cia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z
drogami, przej cia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący,
 dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg
zał. 11.5).
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskoweŚ
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe
- po lewej stronie jezdni.
Odległo ci pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami
WSDBO [32].
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi
producenta barier.
5.5.

Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową lub ST oraz powinny odpowiadać wymaganiomŚ
 PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymało ci, nasiąkliwo ci i odporno ci na działanie mrozu,
 PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu,
 punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywno ć i
niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin
rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo ci wody, zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Warto ć stosunku wodno-cementowego
W/C nie powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej.
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubo ci do 40 cm bezpo rednio z
pojemnika, rurociągu pompy lub za po rednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić
pielęgnację wilgotno ciową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać
wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InwestorowiŚ
 atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według
wymagania punktu 2.2,
 za wiadczenia o jako ci (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez
wła ciwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do
wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inwestor może zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.
6.3.
6.3.1.

Badania w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwo ci można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Częstotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producenta
Rodzaj
Ocena wyników
Lp.
Liczba badań
Opis badań
badania
badań
1 Sprawdzenie 5 do 10 badań z
Powierzchnię zbadać
Wyniki powinny być
powierzchni wybranych losowo nie uzbrojonym okiem. zgodne z wymaganiaelementów w każ- Do ew. sprawdzenia
mi punktu 2 i katalodej dostarczanej
głęboko ci wad użyć
giem (informacją)
partii wyrobów
dostępnych narzędzi
producenta barier
liczącej do 1000
(np. liniałów z
elementów
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)
2 Sprawdzenie
Przeprowadzić uniwerwymiarów
salnymi przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysoko ć
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier,
c) prawidłowo ć wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawno ć wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawno ć ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
f) prawidłowo ć montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawno ć wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawno ć umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległo ciach
ustalonych w WSDBO [32].
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmujeŚ
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpo rednie
wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),
 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą
wła ciwych rub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew.
barier osłonowych, odcinków przej ciowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przej ć i
przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp.,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.





10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-03264

2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.

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

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

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

17.

PN-H-93460-07

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki równoległo cienne IPE walcowane na gorąco
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze
stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

zwykłej jako ci o Rm do 490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Kształtownik na poręcz drogową, typ B
PN-H-93461-18
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Ceowniki półzamknięte prostokątne
PN-H-93461-28
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, okre lonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
PN-M-82010
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101
ruby ze łbem sze ciokątnym
PN-M-82121
ruby ze łbem kwadratowym
PN-M-82503
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
PN-M-82505
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-87/5028-12
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-69/7122-11
Płyty pil niowe z drewna
BN-73/9081-02
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
PN-H-93461-15

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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11. ZAŁ CZNIKI
PRZYKŁADOWE ROZWI ZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU BARIER
OCHRONNYCH STALOWYCH

Zał cznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32]

Typ

Oznaczenie bariery
z prowadnicą
A
B

Odległo ć
słupków

Rodzaj bariery

Zalecane
zastosowanie

wysięgnikowa

na autostradach
i drogach
ekspresowych

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

SP-06

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich gdy zachodzi
konieczno ć
wzmocnienia bariery

SP-05

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych

SP-14

SP-04

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych
gdy zachodzi
konieczno ć
wzmocnienia bariery

SP-17

SP-07

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

wysięgnikowa
dwustronna

na autostradach
i drogach
ekspresowych

SP-20

SP-10

2,0 m
1,33 m
1,0 m

przekładkowa
dwustronna

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

SP-21
# 2,5 mm

SP-22
# 2,5 mm

4,0 m
wyjątkow
o
2,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
o V < 60 km/h
i małym zagrożeniu
wypadkowym

SP-11

SP-19

SP-16

SP-15

SP-01

2,0 m
1,33 m
1,0 m

SP-09

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m
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Zał cznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej ta my stalowej stosowane
na odcinkach dróg, według [32]
a) bezprzekładkowa

b) przekładkowa

c) wysięgnikowa

Zał cznik 11.3. Zasady okre lania wysoko ci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w
płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od
płaszczyzny krawędzi jezdni
a)

b)

c)

Zał cznik 11.4. Profilowana ta ma stalowa typu A i B, wg L. MikołajkówŚ Drogowe bariery ochronne,
WKiŁ, 1983

Omówienie różnic ta m stalowych typu A i B
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Profil ta my typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń ta my, profil B ma spłaszczone
krawędzie przetłoczeń.
Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne różnice w ich zachowaniu podczas
kolizji - chociaż niektóre źródła stwierdzają, że profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.
Różnice technologiczneŚ Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukształtowanie
jednego z końców ta my, tak aby końce odcinków ta my przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie
nie są konieczne w profilu A, który wykazuje większą sprężysto ć w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubo ci ta my 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu
B około 11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba rub łączących odcinki ta my niż przy profilu A.
Zał cznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające użytkowników pojazdów jedno ladowych na
łukach drogi, wg [32]
1 - dodatkowa prowadnica bariery

2 - osłony słupków bariery

Zał cznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboczami)

Zał cznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg (wyciąg z WSDBO
[32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier
Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych,
które uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod do wiadczalnych, okre lonych
w punkcie 1.4 WSDBO.
Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależno ci od możliwo ci
poprzecznego odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I).
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Pozostałe typy barier stosuje się w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie
odkształcenie bariery.
2. Wysoko ć barier ochronnych stalowych
Wysoko ć stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji
znajduje się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m
(zgodnie z zasadami podanymi w załączniku 11.3).
3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier
W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych pojazdów
jedno ladowych, odbywający się z dużą prędko cią - zaleca się zastosowanie dodatkowych urządzeń,
zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się pojazdu przed bezpo rednim uderzeniem w
słupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, niżej umieszczonej prowadnicy
bariery lub elastycznych osłon słupków bariery itp., zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o
małych promieniach łuków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach dróg ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5).
4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi
Lokalizacja barier wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie
kryteriów okre lonych w WSDBO pkt 2.2.
5. Podatno ć barier
Je li producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barierŚ
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier
pozostałych ze słupkami I, IPE, [ i  100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m,
b) o ograniczonej podatno ci (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140
mm z rozstawem co 1,33 m i 1,0 m,
c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi słupkami.
6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych
W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4). Dopuszczone jest
stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji,
zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.
Należy stosować profilowaną ta mę stalową o czynnej długo ci 4,0 m (długo ci przed montażem
4,3 m). Odcinki ta my o czynnej długo ci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m należy stosować tylko wyjątkowo, np.
gdy całkowita długo ć odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne długo ci należy
przyjmować dla pasa profilowego.
W barierach bezprzekładkowych pas profilowy można stosować, gdy za barierą występuje ruch
pieszy.
Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, należy stosować tylko w
przypadkach, gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego
zabezpieczenia (słupy wysokiego napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza przypadkami wyjątkowymi barier tych nie należy stosować na nasypach dróg.
Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje konieczno ć
szczególnego wzmocnienia bariery.
7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odległo ci prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6)Ś
a) od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
- 0,5 m,
b) od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) od krawężnika o wysoko ci co najmniej 0,14 m
- 0,5 m
(warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia
Lokalizację oraz długo ć i sposób konstruowania odcinków przej ciowych, początkowych i
końcowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń okre lonych w WSDBO.
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Zał cznik 11.8. Wymiary najczę ciej stosowanych słupków stalowych w barierach ochronnych
stalowych (wg katalogów producentów barier)
Lp.

Przekrój
poprzeczny
wg normy

Wymiary przekroju poprzecznego,
mm
wysoko ć szeroko ć
grubo ć

Przekrój

cm2

Dopuszczalna odchyłka,
mm
wys.
szer.
grub.
2
2
2

 1,5
 1,5
 1,5

 0,5
 0,5
 0,5

1

Dwuteowy
PN-H-93407 [14]

100
120
140

50
58
66

4,5
5,1
5,7

10,6
14,2
18,3

2

Dwuteowy, równoległo cienny, IPE
PN-H-93419 [15]

100
120
140

55
64
73

4,1
4,4
4,7

10,3
13,2
16,4

3

Ceowy
(walcowany)
PN-H-93403 [13]

100

50

6,0

13,5

120
140

55
60

7,0
7,0

17,0
20,4

4

Ceowy (gięty na
zimno) PN-H93460-03 [16]

100
120
140

50, 60
50,60,80
50,60,80

od 4 do 6
od 4 do 6
od 4 do 6

od7,33 do 11,67
od8,13 do 15,27
od9,73 do 16,47

5

Ceownik półzamknięty prostokątny
PN-H-93461-18
[19]
Zetownik
PN-H-93460-07
[17]

2
2
2

 2,5
 2,5
 2,5

120

40

3,0

6,33

 1,5

1

-

100
120

60, 80
60, 80

od 4 do 6
od 4 do 6

od8,13 do 14,07
od8,93 do 15,27

 2,5
 2,5

3
3

-

100

55

4,0

9,0

+2, -1

+2, -1

6

7

Sigma(brak normy)

2
2
+3,-2
2

2
2

2
2
+3,-2

 0,5
 0,5
0,75

2
2

+0,4
-1,0
jw.
jw.

2

-

 0,18

Zał cznik 11.9. Najczę ciej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogów
producentów barier)
Przekrój poprzeczny Wysoko ć, mm Szeroko ć (stopki), mm
Norma
Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostokątny

100
120
120
100

50
55
64
60

PN-H-93403 [13]
PN-H-93403 [13]
PN-H-93419 [15]
BN-73/0658-01 [26]
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których nale ąŚ
 ogrodzenia ochronne sztywne, jakŚ siatki wygradzające na linkach lub w ramach z
kątowników, barierki rurowe, barierki z kształtowników w ramach, płotki szczeblinowe, płotki
panelowe z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego,
 bariery łańcuchowe podwójne,
 zapory z kwietników betonowych lub elbetowych.
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona ycia i zdrowia
uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasa erów pojazdów poprzez
uniemo liwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do
tego nieprzeznaczonych.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w szczególno ciŚ
 między jezdnią i chodnikiem poło onym bezpo rednio przy jezdni, gdy prędko ć projektowa
na drodze wynosi Vp > 80 km/h,
 na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
 w miejscach o niedostatecznej widoczno ci, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
 w rejonie wyj ć ze szkół i terenów zabaw dzieci,
 w sąsiedztwie bezkolizyjnych przej ć dla pieszych,
 na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o przeciwnych
kierunkach jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg ekspresowych) .
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego
wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników
wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego.

1.4.2.

Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego
wykonane z rur i łańcuchów stalowych.

1.4.3.

Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic kwiatowych o
ró nych kształtach lub elementów betonowych lub elbetowych w formie słupów o kształtach
przewa nie cylindrycznych o niewielkich wysoko ciach i znacznych rednicach połączonych ze
sobą ró nego rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo ró nych asortymentach.

1.4.4.

Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie zło onej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
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1.4.5.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ró nym sposobie jego splotu (płóciennym,
sko nym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana
(harfowa, pętlowa, półpętlowa) o ró nych wielko ciach oczek.

1.4.6.

Siatka pleciona limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral
wykonanych z drutu okrągłego.

1.4.7.

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę
stalową.

1.4.8.

Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich,
rednich i długich zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9.

Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę drucianą.

1.4.10. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych
niniejszą ST, sąŚ
 siatki metalowe,
 liny stalowe,
 słupki metalowe i elementy połączeniowe,
 pręty stalowe,
 łańcuchy techniczne ogniwowe,
 szkło płaskie zbrojone,
 beton i jego składniki,
 prefabrykaty betonowe ( elbetowe) do zapór z kwietników,
 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3.

Siatki metalowe

2.3.1.

Siatka pleciona limakowa

Siatka pleciona limakowa powinna odpowiadać wymaganiom okre lonym przez BN-83/5032-02
[45], podanym w tablicach 1 i 2.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna rednica drutu i masa siatki plecionej limakowej wg BN83/5032-02 [45]
Wielko ć
Nominalny wymiar oczka
Nominalna
Orientacyjna
siatki
rednica drutu
masa 1 m2 siatki
wymiar boku
dopuszczalne
kg
mm
oczka, mm
odchyłki boku
oczka, mm
2,0
1,9
30
30
2,2
2,4
 2,1
2,3
2,6
2,2
1,8
40
40
2,4
2,1
 2,8
2,5
2,2
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.06.04

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
2,6
2,4
2,0
1,2
2,5
1,8
2,7
2,2
2,8
2,3
50
50
 2,8
2,9
2,5
3,0
2,7
3,1
2,8
3,2
2,9
2,5
1,4
2,8
1,7
60
60
3,0
2,1
 3,4
3,5
4,9
4,0
5,0
3,0
1,8
70
70
3,5
2,4
 3,4
4,0
3,0
o
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Tablica 2. Szeroko ć siatki plecionej limakowej dostarczanej przez producenta wg BN-83/5032-02 [45]
Wielko ć
Szeroko ć siatki, mm
siatki
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysoko ć siatki)
30
1500
1750
od 40 do 70
1500
1750
2000
2250
2500
Uwagi do tablicy 2Ś
1. Szeroko ć siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów.
2. Dopuszczalne odchyłki szeroko ci siatki nie powinny przekraczać  0,6 długo ci boku
oczka.
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się wykonanie siatek o
innych szeroko ciach.
Długo ć dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić od 10 do 25
m. Odchyłki długo ci nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielko ci 30 oraz  0,2 m dla siatek
wielko ci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez
połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w
odległo ci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.
Siatki w rolkach nale y przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. Dopuszcza
się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.
Wytrzymało ć drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się
wytrzymało ć od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inwestora).
Najmniejsza rednica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki rednic drutów powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyłki rednic drutów w siatce plecionej limakowej wg PN-M-80026 [33]
Nominalna rednica drutu, mm

Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, mm

od 2,0 do 3,0
od 3,1 do 4,0

+ 0,08 - 0,03
+ 0,10 - 0,04

Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wy szą dokładno cią ocynkowania,
okre loną zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [33], na ądanie Zamawiającego, ma
obowiązek wystawić za wiadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym
sprawdzenia grubo ci powłoki cynkowej wg PN-M-80026 [33].
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Tablica 4. żrubo ć powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej limakowej wg PN-M80026 [33]
rednica drutu, mm
Minimalna ilo ć cynku, g/m2
od 2,00 do 2,5
70
od 2,51 do 3,6
80
od 3,61 do 4,0
90
2.3.2.

Siatki metalowe innych typów
Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka
jednolita z ciętej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z ró nymi kształtami oczek, siatka w
ramach stalowych i inne, powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym w punkcie 2.3 niniejszej ST, z
wyłączeniem zaleceń dotyczących bezpo rednio cech siatki plecionej limakowej.
Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań okre lonych w punkcie 2.3.1
Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Inwestora.
2.4.

Liny stalowe

Liny stalowe usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym
przez PN-M-80201 [34] i PN-M-80202 [35].
Druty w splocie liny powinny do siebie ci le przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzy ować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów lu nych. Końce drutów powinny
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i cie nienia. Odległo ć między
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza ni
500-krotna rednica splotki.
Wymiary i własno ci wytrzymało ciowe lin powinny odpowiadać wymaganiom okre lonym w
tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary i własno ci wytrzymało ciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35] i PN-M-80201
[34]
Nominalna Odchyłka
rednica Przybli ona
Nominalna obliczeniowa siła
rednica
nominalnej
drutu
masa 1 m
zrywająca linę w niutonach (N) dla
liny
rednicy
liny
nominalnej wytrzymało ci drutu na
rozciąganie w MPa
mm
%
mm
kg
1400
1600
1800
0,8
0,030
4920
5630
6330
2,5
+7
0,9
0,038
6230
7120
8010
2,8
-1
1,0
0,047
7680
8780
9880
3,2
1,2
0,068
11000
12600
14200
3,6
+6
1,3
0,080
13000
14800
16700
4,0
-1
1,5
0,104
17200
19600
22100
4,5
1,6
0,119
19600
22400
25200
5,0
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się
miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących warto ci dopuszczalnej odchyłki
dla rednicy drutuŚ
rednica
od 0,8 do 1,0 mm
odchyłka
 0,04 mm,
od 1,0 do 1,5 mm
 0,05 mm,
od 1,5 do 1,6 mm
 0,06 mm.
Ilo ć cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniejŚ
rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm
ilo ć cynku
80 g/m2
od 0,81 do 1,0 mm
100 g/m2
od 1,00 do 1,2 mm
120 g/m2
od 1,21 do 1,5 mm
150 g/m2
od 1,51 do 1,9 mm
180 g/m2
Do ka dej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [34], na ądanie Zamawiającego,
powinno być dołączone za wiadczenie wytwórcy z protokółem przeprowadzonych badań, w tym
sprawdzenia siły zrywającej linę i jako ci powłoki cynkowej.
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Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od
substancji działających korodująco.
Za zgodą Inwestora, zamiast liny stalowej, mo na stosować drut stalowy okrągły rednicy od 3
do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1
niniejszej specyfikacji.
2.5.

Słupki metalowe i elementy poł czeniowe

2.5.1.

Wymiary i najwa niejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń mo na wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur
kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtownikówŚ kątowników, ceowników (w tymŚ
czę ciowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub
wskazaniami Inwestora.
Wymiary i najwa niejsze charakterystyki słupków mo na przyjmować zgodnie z tablicami od 6
do 13.
Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Dopuszczalne odchyłki, %
rednica
żrubo ć cianki
Masa 1 m rury kg/m
rednicy
grubo ci
zewnętrzna
zewnętrznej
cianki
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

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

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

 1,25

 15

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

żrubo ć cianki mm

Masa 1 m rury kg/m

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

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

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

Dopuszczalne odchyłki, %
rednica
żrubo ć
zewnętrzna
cianki

 1,0

 15

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]
Wymiary
ramion mm
40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90

żrubo ć
ramienia mm
od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11

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

Dopuszczalne odchyłki mm
długo ci ramienia

grubo ci ramion

1

 0,4

 1,5

 0,5

_____________

____________
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100 x 100

od 8 do 12

2

od 12,20 do 17,80

 0,6

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

żrubo ć
ramienia mm

Masa 1 m kątownika
kg/m

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

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

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

Dopuszczalne odchyłki mm
długo ci
ramienia
1
 1,5ś  1,0

grubo ci ramion
+ 0,3ś - 0,5

 1,5
 1,5ś  1,0

+ 0,4ś - 0,7

 1,5

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

Wymiary - mm
Masa 1 m
wysoko ć szeroko ć grubo ć
ceownika
rodnika
stopki
rodnika
kg/m

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

 1,5

+0,3ś -0,5

[ 40
[ 45
[ 50
[ 65
[ 80

40
45
50
65
80

20
38
38
42
45

5
5
5
5,5
6

4,75
5,03
5,59
7,09
8,64

 1,5

[100
[120
[140

100
120
140

50
55
60

6
7
7

10,60
13,40
16,00

 2,0

+ 0,4
- 0,75
 2,0

+0,4ś -1,0

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Oznaczenie

T 40x40
T 50x50
T 60x60
T 80x80
T100x 100

Wymiary mm
wysoko ć szeroko ć grubo ć
rodnika
stopki
rodnika
40
50
60
80
100

40
50
60
80
100

5
6
7
9
11

Masa 1 m
teownika
kg/m
2,96
4,44
6,23
10,70
16,40

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

1

1

 0,5

 1,5

 1,5

 0,75

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]
Oznaczenie

I 80
I 100

Wymiary mm
wysoko ć szeroko ć grubo ć
rodnika
stopki
rodnika
80
100

42
50

3,9
4,5

Masa 1 m
dwuteow.
kg/m

Dopuszczalne odchyłki mm
rodnika

stopki

grubo ci

5,94
8,34

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 06.06.04

Strona 8

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
I 120
I 140
2.5.2.

120
140

58
66

5,1
5,75

11,10
14,30

2

 1,5

 0,5

Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej
zaakceptowanej przez Inwestora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Po ądane jest, aby rury były dostarczane oŚ
 długo ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniamiś z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poni ej 3 m z
naddatkiem 5 mm na ka de cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długo ci wielokrotnej, jak dla
długo ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18ż2A)Ś PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.5.3. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub
dłutowanie z tym, e obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubo ć kształtownika nie mo e zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłu nej kształtownika. Powierzchnia
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i ladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własno ci mechaniczne według
PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i
wytwórcą.
Tablica 13. Podstawowe własno ci kształtowników wg PN-H-84020 [16]
Wytrzymało ć na rozciąganie,
MPa, dla wyrobów o grubo ci lub
rednicy
Stal
do
od 40 od 63 od 80 od 100 od 150
do
od 100
40 mm do 63 do 80 do 100 do 150 do 200
100mm
do 200
St3W
225
215
205
205
195
185
od 360
od 340
do 490
do 490
St4W
265
255
245
235
225
215
od 420
od 400
do 550
do 550
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, e kształtowniki o masie do
25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
2.5.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
żranica plastyczno ci, MPa, minimum
dla wyrobów o grubo ci lub rednicy

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania
między sobą barier i płotków jakŚ ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własno ci mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
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Dostawa mo e być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach
w zale no ci od wielko ci i masy wyrobów.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach u ytkowaniaŚ
a) umiarkowanych
- 8 µm,
b) cię kich
- 12 µm,
zgodnie z okre leniem agresywno ci korozyjnej rodowisk według PN-H-04651 [2].
2.5.5.

Wymagania dla drutu spawalniczego
Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inwestor przewidują wykonanie spawanych połączeń
elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420 [31],
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez
Inwestora.
rednica drutu powinna wynosić połowę grubo ci elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze ni 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymało ć drutów na rozciąganie powinna wynosićŚ
rednica drutu - mm
wytrzymało ć na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powy ej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny
składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa
pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników
wywołujących korozję.
2.5.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona być z cynku o czysto ci nie mniejszej ni 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/107602 [44]. Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 14.
Tablica 14. Minimalna grubo ć powłoki metalizacyjnej cynkowej nara onej na działanie korozji
atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44]
Minimalna grubo ć powłoki, µm,
Agresywno ć korozyjna
przy wymaganej trwało ci w latach
atmosfery wg PN-H-04651 [2]
10
20
Umiarkowana
Cię ka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnisto ci. Nie mo e ona
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podło a.
2.6.

Pr ty stalowe

Pręty stalowe mo na u ywać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników zgodnie z
dokumentacją, ST lub wskazaniami Inwestora.
Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki i prętów
stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93200-02 [20].
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm (wyciąg z
normy PN-H-93200-02 [20])
rednica, mm
Dopuszczalna odchyłka rednicy w mm
dla dokładno ci
walcówka
pręty
zwykłej
podwy szonej
wysokiej
8
8
 0,4
 0,3
 0,2
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9
10
11
12
13
14
15
2.7.

9
10
11
12
13
14
15

Łańcuchy techniczne ogniwowe

Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny odpowiadać
wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Ogniwa łańcuchów powinny mieć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i naderwań.
Dopuszcza się drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek
ustalonych dla prętów, z których wykonany jest łańcuch.
Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające za wiadczenia hutnicze z
prętów lub walcówki ze stali w gatunku St1ź, St1Z i 16żA. Dopuszcza się inne gatunki stali
zaakceptowane przez Inwestora.
Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie
antykorozyjne.
2.8.

Szkło płaskie zbrojone

Szkło zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiadać PN-B-13051 [7]. Szkło
płaskie zbrojone dzieli sięŚ
a) w zale no ci od rodzaju siatki u ytej do zbrojeniaŚ
Z - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych,
Ł - szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych łamanych,
b) w zale no ci od wykonania powierzchniŚ
ż - gładkie,
W - wzorzyste,
c) w zale no ci od rodzaju masy szklanejŚ
B - bezbarwne,
K - barwne,
d) w zale no ci od jako ci masy szklanej oraz wykonaniaŚ gatunek I i II.
Szkło o wymiarach dokładnych (tzw. cisłych) wyra onych w milimetrach ustalonych w
zamówieniu mo e posiadać odchyłki zgodnie z tablicą 16. Szkło o wymiarach handlowych - szkło o
wymiarach wyra onych w pełnych centymetrach w zakresie szeroko ci i długo ci ustalonych w
zamówieniu z odchyłkami wg tablicy 16 mo e posiadać wady wykonania zgodne z tablicą 17.
Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyłki szkła płaskiego zbrojonego od wymiarów wg PN-B-13051
[10]
Wymiary, mm

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, mm

szeroko ć
min
max

długo ć
min
max

300

1200

1500

dokładnych

handlowych

3

 10

3000

Tablica 17. Wady wykonania szkła płaskiego zbrojonego
Lp.

Nazwa wady

1
2

Pęknięcia
Szczerby

3

Rozerwanie drutu

gatunek 1

Występowanie wady

gatunek 2

niedopuszczalne
dopuszczalne powstające przy łamaniu szkła, nie głębsze ni
grubo ć szkła
do 5 szt. na 1 m2 szkła w
2
1 sztuka na 1 m szkła
odległo ci nie mniejszej ni 200
mm jeden od drugiego
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4
5

Pęknięcia spojeń
drutów
Skrzywienie wątku
siatki

6

dopuszczalne,

nie więcej ni 1% spojeń w 1 m2 szkła

nie więcej ni 3 cm od
kierunku prostopadłego do
dłu szego boku płyty

nie więcej ni 6 cm od kierunku
prostopadłego do dłu szego boku
płyty

Odkształcenie
dopuszczalne do 2 mm
dopuszczalne do 4 mm
oczek siatki
7 Nierównomierno ć powierzchni
dopuszczalna, je li nie psuje
spowodowana
wyglądu zewnętrznego przy
nie okre la się
wytłaczaniem
siatki, wynikająca sprawdzaniu gołym okiem
z walcowania
8 Spienienie masy
dopuszczalne, nie przekraczające
dopuszczalne mało widoczne
szklanej od siatki
5% powierzchni płyty
9 Barwa wywołana
dopuszczalna ółtawa lub
dopuszczalna bez ograniczeń,
siatką
brunatna, nie mająca wpływu
je eli nie obni a
na estetykę
przepuszczalno ci wiatła
10 Zniekształcenie
dopuszczalne nieznaczne
nie okre la się
wzoru
11 Plamy i naloty nie
dające się zmyć
niedopuszczalne
wodą
Na bokach szkła w odległo ci do 300 mm od obrze a dopuszczalne są dodatkowe wady
wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielko ci nie
powodującej zmniejszenia warto ci u ytkowej szkła
Zagłębienie siatki w masie szklanej powinno być usytuowane w odległo ci nie mniejszej ni 1,5
mm od powierzchni szkła. Wzdłu jednej lub dwóch krawędzi płyty szkła dopuszcza się występowanie
odcinka szkła bez siatki, którego szeroko ć nie powinna przekraczać 20 mm.
Powierzchnia szkła winna być z jednej strony gładka, z drugiej wzorzysta. W przypadku
powierzchni gładkiej dopuszcza się jej lekką młotkowato ć.
Szkło powinno łatwo dzielić się wzdłu równomiernej rysy bez odprysków i pęknięć.
2.9.

Beton i jego składniki

Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i
demonta . Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo ć zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - je li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre lono inaczej, powinna być B
15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. Składnikami betonu sąŚ
cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”,
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny być
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badań
laboratoryjnych mo na stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, je li przewidują to dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inwestora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Pręty
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Wła ciwo ci mechaniczne stali u ywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
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2.10. Prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych u ywa się tylko gotowych elementów
odpowiadających ofercie producentów, zaakceptowanych przez Inwestora.
Wygrodzenia izolujące ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrębie hoteli, gmachów
u yteczno ci publicznej, dworców itp. składające się ze słupków (w kształcie sto ków ciętych, walców
itp.) betonowych (lub elbetowych) mogą być połączone łańcuchami ogniwowymi wg normŚ PN-M84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].
Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z
dokumentacją projektową lub ST.
2.11. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, eliwa lub metali nie elaznych nale y u ywać materiały
zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleń ST, bąd wskazań Inwestora.
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp.
4

5

Rodzaj
podło a
Stal

Zastosowanie
elementy
lusarskokowalskie
pełne
i
a urowe (poręcze, kraty,
ogrodzenie, bramy itp.)

budowa latarni
ulicznych, słupki
ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
nie elaznych
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających
uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy
barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie
wzorce w porozumieniu z dostawcą.
3.
3.1.

eliwo i
metale
nie elazne

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

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien
wykazać się mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
 szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do
monta u elementów panelowych itp.
 rodków transportu materiałów,
 urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
 przewo nych zbiorników do wody,
 betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
 sprzętu spawalniczego itp.
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4.
4.1.

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

4.2.

Transport materiałów

Siatkę metalową nale y przewozić w zasadzie krytymi rodkami transportu, zabezpieczającymi
ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przewo enie siatki odkrytymi
rodkami transportu jest dozwolone za zgodą Inwestora.
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych
lub w kręgach. Liny nale y przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własno ci lin.
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić mo na dowolnymi rodkami transportu.
W przypadku załadowania na rodek transportu więcej ni jednej partii rur nale y je zabezpieczyć przed
pomieszaniem.
Kształtowniki mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu luzem lub w wiązkach. W
przypadku ładowania na rodek transportu więcej ni jednej partii wyrobów nale y je zabezpieczyć
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostro no ć ze
względu na podatno ć powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą ta my stalowej lub
folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze nale y przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Łańcuchy techniczne ogniwowe dostarcza się luzem bez opakowania. Dopuszcza się dostawę
łańcuchów w paletach skrzynkowych. Łańcuchy nale y przewozić dowolnymi krytymi rodkami
transportu.
Szkło płaskie zbrojone powinno być przewo one w opakowaniach ustawionych w pozycji
pionowej na dłu szym boku, rodkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szkłem w czasie transportu nale y ustawiać czołami
równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie skrzyni i pojemników w kilku warstwach jest dopuszczalne
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza się inny rodzaj
transportu za zgodą Inwestora.
Prefabrykaty betonowe i elbetowe powinny być przewo one rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na rodkach transportowych
winno być symetryczne, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ciany rodka transportowego
więcej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.
Cement nale y przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za mieszankę
betonową wg PN-B-06251 [4].
5.
5.1.

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

5.2.

Zasady wykonania urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych

W zale no ci od wielko ci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora zakres robót
wykonywanych bezpo rednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót nale y wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń
liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń
Inwestora.
Do podstawowych czynno ci objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót nale ąŚ
 wykonanie dołów pod słupki,
 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
 ustawienie słupków,
 zamontowanie elementów w ramach z kształtowników,
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 przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych,
 ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp.
5.3.

Wykonanie dołów pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć
wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głęboko ć od 0,8 do 1,2 m.
5.4.

Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w
betonie uło onym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do
miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inwestora, słupki
betonowe mogą być obło one kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek nale y wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek nale y podeprzeć.
Żundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, mo na wykorzystywać
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a je li
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni sza od 10°C - po 14 dniach.
5.5.

Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej
wysoko ci. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, naro ne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15°
nale y zabezpieczyć przed wychylaniem się uko nymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłu
biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45°.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych.
Słupki końcowe lub naro ne powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np.
przez przymocowanie do nich pręta stalowego).
5.6.

Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt

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

Rozpi cie siatki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nale y rozwiesić trzy linki (druty)
usztywniająceŚ u góry, na dole i w rodku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i
naro nych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na
około 10 cm i okręcone na bie ącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły
przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naro ne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko
między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3
do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inwestora. Nie nale y zbyt silnie napinać linek, aby
nie oddziaływały one ujemnie na słupki naro ne.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i naro nych za pomocą prętów
płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. Siatkę napina się w
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. żórną krawęd siatki metalowej nale y łączyć z linką zaginając na niej poszczególne
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.
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5.8.

Wykonanie siatki w ramach

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to siatka powinna być umieszczona w
ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika
zaakceptowanego przez Inwestora.
Zaleca się wykonanie jednakowych odległo ci między słupkami, w celu zachowania mo liwie
jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy mo na wykonać przy naro nikach. żórne krawędzie ram powinny
być zawsze poziome.
Prze wity między ramą a słupkiem nie powinny być większe ni 8 do 10 cm.
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inwestora. W celu uniknięcia wydłu enia lub kurczenia
się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą rub i
płaskowników z otworami podłu nymi.
5.9.

Wykonanie urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych z ram wypełnionych różnymi
materiałami

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to ramy mogą być wykonane z
kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika zaakceptowanego
przez Inwestora.
Wysoko ć i szeroko ć elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją
projektową lub ST.
Wypełnienie ram mo e być wykonane z płaskowników, prętów stalowych, szkła zbrojonego,
tworzyw sztucznych itp.
Pozostałe warunki monta u obowiązują jak w punkcie 5.8.
5.10. Wykonanie urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych w formie por czy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową lub ST.
W przypadku braku szczegółowych wskazań, za zgodą Inwestora mo na stosować poręcze
zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm (szczebliny, przeciągi) i 80x12
mm (pochwyt, słupki)ś typ 2A z pochwytem z ceownika 80ź, słupkami z dwuteownika 80 oraz
przeciągami z rur φ 32x3ś typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mmś typ 3A z
pochwytem z ceownika 80ź, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3 oraz typ 3B jak
wy ej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długo ć segmentówŚ dla poręczy ze szczeblinami
1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysoko ć poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać
wymaganiom [53].
Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Maksymalną długo ć poręczy nie dylatowanych okre la się na 50 m pod warunkiem zgody
Inwestora.
5.11. 5.11. Wykonanie spawanych zł cz elementów urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać
wymaganiom PN-M-69011 [12].
Wytrzymało ć zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów
spoin nie powinny przekraczać  0,5 mm dla grubo ci spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powy ej 6
mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy ni 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych ni podane w tablicy 19. Inwestor mo e
dopu cić wady większe ni podane w tablicy 19 je li uzna, e nie mają one zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32]
Rodzaj wady
Brak przetopu
Podtopienie lica

Dopuszczalny wymiar wady w mm
2,0
1,5
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Porowato ć
Krater
Wklę nięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Ró nica wysoko ci sąsiednich wgłębień
i wypukło ci lica

3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.12. Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych
Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. W
przypadku braku szczegółowych wskazań za zgodą Inwestora mo na wykonywać ogrodzenia
łańcuchowe z rur stalowych według PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z
łańcuchów ogniwowych według PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41].
Połączenie łańcuchów ze słupkami nale y wykonać za pomocą przyspawanych uszek z prętów
lub drutu, odgiętych koli cie w stronę słupka.
Je li dokumentacja projektowa lub ST nie okre lają inaczej, wysoko ć słupków wynosi 1,10 m,
a rozstaw 1,50 lub 2,00 m [50]. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m.
Je li linia barier łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w
chodniku, nale y zrezygnować z posadowienia słupków na fundamencie betonowym wykonywanym „na
mokro”, a starać się szukać innego rozwiązania (np. na płytach z blachy o grubo ciach od 5 do 10 mm i
zagłębionymi ok. 0,5 m poni ej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację
Inwestora.
5.13. Malowanie metalowych urz dzeń zabezpieczaj cych ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do wrze nia, wyłącznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°Cś nie nale y malować pędzlem lub wałkiem w
temperaturze poni ej +5°C, jak równie malować metodą natryskową w temperaturze poni ej +15oC
oraz podczas występującej mgły i rosy.
Nale y przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeńŚ
 z powierzchni stali nale y usunąć bardzo starannie pył, kurz, ple nie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę,
ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepno ć farby do
podło aś poprzez zmywanie, usuwanie przy u yciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiałów ciernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych rodków,
zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],
 przed malowaniem nale y wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podło e pod farbę,
 do malowania mo na stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do u ytku zewnętrznego,
dobrej jako ci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jakoŚ
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.)
oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
 farbę dłu ej przechowywaną nale y przygotować do malowania przez usunięcie „ko ucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie
l ejszych i cię szych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne
przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
 malowanie mo na przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
 z zasady malowanie nale y wykonać dwuwarstwowoŚ farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową,
przy czym ka dą następną warstwę mo na nało yć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre lają ST lub Inwestor
na wniosek Wykonawcy.
Nale y zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się
rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka.
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Zaleca się stosowanie farb mo liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z
niską zawarto cią m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora badania na zawarto ć szkodliwych
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do ska enia farbami wód powierzchniowych
i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, nale y
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów za wiadczenia o
jako ci (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez wła ciwe normy PN i BN) dostarczyć
za wiadczenia o jako ci (atesty) nale ąŚ
 siatki ogrodzeniowe,
 liny stalowe,
 rury i kształtowniki,
 łańcuchy stalowe ogniwowe,
 drut spawalniczy,
 pręty zbrojeniowe,
 szkło płaskie zbrojone,
 elementy betonowe i elbetowe.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca nale ą materiały do
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inwestor mo e zwolnić go z potrzeby wykonania badań
materiałów dla tych robót.
6.3.
6.3.1.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwo ć badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwo ć badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych
przez producentów
Ocena
Opis badań
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
wyników badań
1

2

Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

od 5 do 10
badań z wybranych losowo
elementów w
ka dej dostarczonej partii
wyrobów liczącej do 1000
elementów

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głęboko ci wad
u yć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.
Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2.3.

W przypadkach budzących wątpliwo ci mo na zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
wła ciwo ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach od 2.3 do
2.11.
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6.3.2.

7.

Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych nale y zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
c) prawidłowo ć wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawno ć wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawno ć ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,
f) prawidłowo ć wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeńŚ
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z
ka dej strony) nale y dokładnie oczy cić z u la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy nale y przeprowadzić wizualnie z ewentualnym u yciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razyś do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych mo na zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało ci
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],
d) złącza o wadach większych ni dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek, barierek, płotków,
barier łańcuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na okre leniu rzeczywistej długo ci urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych.
Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka).
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli lub
innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych,
 dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
u ycia,
 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilno ć,
 doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub według zaleceń Inwestora,
 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnych łańcuchowych obejmujeŚ
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prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier łańcuchowych,
wykopanie dołków pod słupki,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy, paneli oraz
innych ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych,
zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i zało enie łańcuchów,
doprowadzenie terenu wzdłu wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne uło enie
rozebranego chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo według zaleceń Inwestora,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Cena elementów zapór ochronnych z kwietników betonowych ( elbetowych) obejmujeŚ
wyznaczenie linii ustawienia kwietników zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami
Inwestora,
dostarczenie kwietników na miejsce ustawienia,
ustawienie kwietników za pomocą d wigu zgodnie z uprzednio wyznaczoną lokalizacją.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651
3.
4.
5.
6.

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

7. PN-B-13051
8. PN-B-19701
9.
10.
11.
12.

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220

13. PN-H-82200
14. PN-H-84018
15. PN-H-84019
16.
17.
18.
19.
20.

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

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

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

27. PN-H-97052
28. PN-H-97053
29. PN-M-06515
30. PN-M-69011

Konstrukcje elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej
rodowisk
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach
bezwodnych
Szkło płaskie zbrojone
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymało ci. żatunki
Stal węglowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia.
żatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. żatunki
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. żatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty
ogólnego zastosowania. Wymiary
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
eliwa do malowania
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
D wignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów no nych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
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31. PN-M-69420
32. PN-M-69775
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

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

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

wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo ć złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci
na podstawie oględzin zewnętrznych
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
ruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
ruby, wkręty i nakrętki stalowe. Wła ciwo ci mechaniczne rub i wkrętów
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach rednich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów.
Stopnie
skorodowania
i
stopnie
przygotowania
niezabezpieczonych podło y stalowych oraz podło y stalowych po
całkowitym usunięciu wcze niej nało onych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione limakowe
Cement. Transport i przechowywanie.

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

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
bariero-poręczy na obiektach drogowych i mostowych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. Dział robót:
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45233.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem stalowych bariero-poręczy sztywnych na obiektach:
1. Obiekt nr 1
Most w ciągu ulicy Harcerskiej
2. Obiekt nr 2
Ciąg pieszy wzdłuż ulicy Harcerskiej przy ogrodzeniu zbiornika
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Barieroporęcz - bariera ochronna z nadbudowaną poręczą.
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały do wykonania sztywnych bariero-poręczy
Zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych” (KPEM), zastosowano
indywidualnie zaprojektowane bariery sztywne, składające się z elementów:
- słupki z profili IPE 160 wg PN-97/H-93419 ze stali St3S
- prowadnica ze standardowej taśmy profilowej typu B wg Katalogu Barier Ochronny
Warszawa-Kielce, 1993 wzmocniona zimnogiętym profilem ceowym [ 140x60x4 mm,
wykonana zgodnie z PN-87/H-93461.15
- podstawa i wzmocnienie słupka: płyta kotwiąca, żebra, kątowniki - ze stali gatunku St3S wg
PN-88/H-84020, kotwy: pręty 0 20 (St3S-b wg PN-89/H-84023/06) wzmocnione
kątownikiem L 40x40x5 mm wg PN-84/H-93401.
- przeciągi z rur 060.3/6.3, ze stali R 35 wg PN-89/H-84023-07
- wypełnienie szczeblinkowe (z płaskowników 60x10 i 40x10 mm), ze stali St3S wg PN88/H-84020
- Elementy połączeniowe i dylatacyjne wg Dokumentacji Projektowej
2.1.1.

Prowadnica
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać
normie PN-87/H-93461/15.
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:
- dla długości całkowitej ± 5 mm,
- dla długości czynnej ± 2 mm,
- dla szerokości ± 4 mm,
- dla głębokości tłoczeń ± 3 mm.
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki
antykorozyjnej.
2.2.

Ochrona antykorozyjna

Wszystkie stalowe elementy barieroporęczy (również łączniki) należy zabezpieczyć
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
Przeciągi rurowe, wypełnienie szczeblinkowe oraz słupki, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
należy dodatkowo pomalować zestawem malarskim przeznaczonym na powierzchnie ocynkowane.
2.3.

Składowanie materiałów

Elementy dłuższe barieroporęczy mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy
układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe
należy składować w pojemnikach handlowych producenta.
Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów
materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń
magazynowych powinna wynosić +5÷25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg
określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonywania barieropor czy

Do montażu stalowych barieroporęczy należy zastosować sprzęt, którego użycie nie spowoduje
uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.

Transport barieropor czy

Transport konstrukcji barieroporęczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu.
Elementy konstrukcji barieroporęczy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu i powinny
być zabezpieczone przed wypadnięciem. Elementy śliskie przewozić należy w opakowaniach tj. na
paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się
przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i rozładunek elementów barier powinien odbywać się za pomocą dźwigów lub
ręcznie. W czasie rozładunku i załadunku elementy barieroporęczy powinny być zabezpieczone przed
wymieszaniem. W czasie transportu elementy barier powinny być chronione przed zniszczeniem powłoki
antykorozyjnej i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Barieroporęcz należy wykonać zgodnie „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych”.
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5.2.

Zakres wykonania robót

5.2.1.

Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać
następujące roboty przygotowawcze:
- wytyczyć trasę barieroporęczy,
- ustalić lokalizację słupków,
- określić wysokość prowadnicy bariery.
5.2.2.

Osadzanie słupków stalowej barieroporęczy
Montaż barieroporęczy rozpoczyna się od ustawienia kotew słupków równocześnie z montażem
zbrojenia chodnika. Kotwy te muszą być ustawiane w przewidzianych Dokumentacją Projektową
rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach z takim wyliczeniem, aby górna krawędź taśmy
profilowej położona była na wysokości zgodnej z „Wytycznymi Stosowania Drogowych Barier
Ochronnych”, Warszawa, maj 1994. Kotwy słupków należy montażowo zamontować tak, aby nie uległy
przemieszczeniu w czasie betonowania.
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:
- odchylenie od pionu ± 1 % ,
- odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm,
- odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm.

5.2.3.

Montaż stalowych elementów barieroporęczy
Sposób montażu barieroporęczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inwestorowi. Montaż barieroporęczy, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością
otworów w elementach prowadnicy, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii
prowadnic barieroporęczy w planie i profilu.
Przy montażu barieroporęczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub
cięć naruszających powłokę antykorozyjną poszczególnych elementów barieroporęczy.
Wszystkie ewentualne uszkodzenia musza być naprawione zgodnie z wymaganiami Inwestora.
5.2.4.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Wszystkie stalowe elementy barieroporęczy (również łączniki) należy zabezpieczyć
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposób aby zapewnić trwałość powłoki przez okres
co najmniej 25 lat. Warstwa powłoki cynkowej na elementach powinna wynosić co najmniej 85 urn, a na
łącznikach 50 μm.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie
z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed
przystąpieniem do spawania należy usunąć szczotką metalową powłokę cynku z obszaru spawania. Po
zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej
przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania o 30 μm więcej niż grubość
pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i
montażu, zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Przeciągi rurowe, wypełnienie szczeblinkowe oraz słupki w obiektach zgodnie z Dokumentacją
Projektową będą dodatkowo malowane zestawem malarskim przeznaczonym na powierzchnie
ocynkowane. Należy stosować powłokę malarską o piętnastoletniej trwałości przy eksploatowaniu jej w
warunkach korozyjnych określanych jako wyższe od umiarkowanego (stopień U wg PN-71/H-04651) i
niższe od ciężkiego (stopień C wg PN- 71/H-04651) i dopuszczoną do stosowania na powierzchniach
narażonych na okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg oraz uszkodzenia mechaniczne w
wyjątkowo uciążliwym środowisku (W wg PN-71/H-04651). Całkowita grubość powłoki w stanie
suchym powinna wynosić co najmniej 160 μm. Należy stosować dwuskładnikowy system:
jako podkładową należy stosować farbę epoksydową, tworzącą w stanie suchym powłokę o
grubości 100 μm. Jako nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową, tworzącą w stanie suchym
powłokę o grubości 60 μm.
Powierzchnie ocynkowane należy przygotować do malowania, przez odtłuszczenie (wszelkie
zanieczyszczenia stałe, roztwory soli i zatłuszczenia należy usunąć np. wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem
detergentów). W wytwórni będzie nałożona warstwa podkładowa. Na placu budowy należy uzupełnić
natryskiem ubytki powłoki antykorozyjnej i nałożyć warstwę nawierzchniową. Warstwę nawierzchniową
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należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca
się stosowanie natrysku bezpowietrznego.
Należy ściśle przestrzegać warunków nakładania powłok antykorozyjnych określonych przez
producenta farb.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi atesty na
zastosowane materiały.
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zgodność wykonania barieroporęczy z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość prowadnicy nad chodnikiem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2.,
d) prawidłowość montażu elementów barieroporęczy, zgodnie z pkt 5.2.3.,
e) prawidłowość ochrony antykorozyjnej.
Ocena jakości powłoki antykorozyjnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki ochronnej za
pomocą grubościomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym 0÷50μm z
dokładnością wskazań ±10% zgodnie z BN-89/1076-02.
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) barieroporęczy określonego rodzaju.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWY PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7.2 obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów,
- osadzenie kotew słupków stalowej barieroporęczy,
- montaż stalowych elementów barieroporęczy, w tym elementów prowadnicy i przeciągów
rurowych oraz elementów dylatacyjnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stalowej barieroporęczy,
- regulacja wysokości bariery,
- wykonanie badań wg pkt. 6,
- uporządkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki.
2. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
3. PN-87/H-93461/15 Kształtownik na poręcz drogową. Typ B.
4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk.
5. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
6. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
7. PN-97/H-93419 Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na
gorąco. Wymiary
8. PN-80/H-92200 Blachy stalowe grube walcowane na gorąco - wymiary
9. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
10. PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
11. PN-89/H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
12. PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości
o Rm do 490 MPa
13. PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.
14. PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
10.2. Inne dokumenty
1. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych", GDDP, maj 1994
2. L.Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne", WKiŁ, 1983
3. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień
1995 r. (PROFIL).
4. Katalog drogowych barier ochronnych. Kielce-Warszawa, styczeń 1993 r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowe w Kielcach.
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1. WST P
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji
stalowych – zasuw, klap zwrotnych, pomostów, itp..
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45223. 45223100-7 Montaż
konstrukcji stalowych. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45223.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych podlegających remontowi, modernizacji oraz
budowanych od nowa, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów
inżynieryjnych.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno ci
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją projektową, i
poleceniami Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki okre lone wŚ
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
póz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050Ś1989 i PN-82/S-10052 dokumentacji projektowej.
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2.2.

Wymagania szczegółowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz normŚ PN-EN 10020Ś2003, PN-EN 100271Ś1994, PN-EN 10027-2Ś1994, PN-EN 10021Ś1997, PN-EN 10079Ś1996, PN-EN 10204+AkŚ1997, PN90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadtoŚ.
2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtownikiŚ


dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-91/H-93407, PN-H93419Ś1997, PN-H-93452Ś1997 oraz PN-EN 10024Ś1998,
 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-71/H-93451 PN-H-93400Ś2003
oraz PN-EN 10279Ś2003,
 teowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-91/H-93406 oraz PN-EN
10055Ś1999,
 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10056-1Ś2000 oraz PN-EN
10056-2Ś1998, PN-EN 10056-2Ś1998/Ap1Ś2003,
 grodzice powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10248-1Ś1999, PN-EN 102482Ś1999,
 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1Ś2000 oraz PN-EN102102Ś2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać
następującym wymaganiomŚ
 mieć atesty hutnicze i za wiadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachyŚ

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-H-92203Ś1994,
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-H-92200Ś1994,
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-73/H-92127,
 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiomŚ
 mieć atesty hutnicze i za wiadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Wyroby zimnogi te - kształtownikiŚ


kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10219-1Ś2000
oraz PN-EN 10219-2Ś2000,
 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN73/H-93460.01. PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H93460.05 oraz PN-73/H-93460.06
 grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN 10249-1Ś2000, PN-EN
10249-2Ś2000 oraz PN-76/H-93461.03.
2.2.1.4. Inne materiałyŚ
 stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,
2.2.2. Ł czniki

ruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom normŚ PN-ISO 1891Ś1999, PN-ISO 8992Ś1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadtoŚ

ruby powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN ISO 4014Ś2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-83/M-82171,
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podkładki powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-EN ISO 887Ś2002, PNISO10673Ś2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
 nity powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PNEN 759Ś2000, a ponadtoŚ
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-91/M-69430,
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normyŚ PN-EN 12070Ś2002,
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-73/M69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiające odczytanie znakowania. Na miejscu
składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadej ciu, segregować i układać na
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w
odległo ci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Szczególne wymagania dotycz ce sprz tu
Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji
stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować
m.in.Ś
 spawarkami,
 palnikami gazowymi,
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru
poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Szczególne wymagania dotycz ce transportu
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na rodki transportu powinny odpowiadać wymogom
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp.
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
odkształceniem i zdeformowaniem.
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Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu" elementów konstrukcji stalowej
z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inwestora.
Projekt organizacji transportu powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji transportu,
 okre lenie gabarytów i masy transportowanych elementów,
 sposobu za i wyładunku elementów stalowych,
 rodzaj rodków transportowych,
 w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową,
należy podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami,
pozwoleniami i uzgodnieniami,
 sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową
lub torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na
własny koszt.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami
technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i
montażem elementów konstrukcji stalowej.
5.2. Zakres wykonywania robót w Warsztacie Wykonawcy (zwanego dalej Wytwórni )
5.2.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię „Projektu organizacji robót”
związanych z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez
Inwestora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy
przez Inwestora.
Projekt organizacji robót powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt technologii spawania,
 harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin odpowiednimi normami i
niniejszą ST,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),
 okre lenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,
 okre lenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, ruby
itp.),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Projekt technologii spawania powinien zawieraćŚ
 metodę spawania,
 stosowany sprzęt,
 rodzaj stosowanych materiałów,
 kolejno ć wykonywania spoin,
 pozycję łączonych elementów podczas spawania,
 sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,
 rodzaje obróbki spoin,
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 metody kontroli i badań.
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń.
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomo ci i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inwestorowi.
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny być sprawdzone pod względemŚ
 gatunku stali,
 asortymentu,
 własno ci,
 wymiarów i prostoliniowo ci.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowo ci przekraczają
dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju
uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia
elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inwestora.
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inwestor przeprowadza odbiór
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów
styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013Ś2002.
5.2.3. Składanie konstrukcji
5.2.3.1. Spawanie
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z
zaakceptowanym przez Inwestora Projektem technologii spawania.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia
państwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z
dokumentacją projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jako ciowej i odbiorowi zgodnie z
Projektem technologii spawania. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez
Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inwestorowi.
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970Ś1999) prowadzi jednostka wskazana
przez Inwestora osobi cie.
Badania ostateczne spoinŚ radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN
1435Ś2001 i PN-EN 1712Ś2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające wiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inwestora.
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inwestor może zarządzić kontrolę
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawno ci wykonywanych złączy spawanych.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów
konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji okre la Projekt technologii spawania w
zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.
5.2.3.2. Poł czenia na ruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na ruby powinny być odpowiednio
przygotowane, i takŚ
 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby ruba wchodziła w otwór po lekkim
uderzeniu młotkiem,
 gwint należy naciąć na takiej długo ci, aby zwoje nie wchodziły w otwór czę ci łączonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod
nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru,
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ruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy
dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych
elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji
Odbioru i odpowiedni wpis Inwestora do Dziennika Budowy.
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST dotyczącą zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, Projektu montażu
konstrukcji wraz z Projektem technologii spawania. Projekt podlega akceptacji przez Inwestora, a
rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
Projekt montażu konstrukcji powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejno ć scalania zgodnie z
dokumentacją projektową,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
 Projekt technologii spawania,
 Projekt wykonania połączeń na ruby sprężające,
 okre lenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 Projekt rusztowań montażowych,
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w
innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej,
 okre lenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomo ci i przestrzegania ustaleń
zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji
Inwestorowi.
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090Ś1996 i PN89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających
warunkom normy PN-82/S10052. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona naŚ
 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku
montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robót.
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Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci
elementów uprzednio zmontowanych.
5 3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub
skontrolowaćŚ
 położenie osi mostu,
 położenie osi dźwigarów,
 położenie osi łożysk,
 poziom ław podłożyskowych,
Po wykonanym montażu należy skontrolowaćŚ
 położenie osi mostu w planie,
 położenie osi dźwigarów,
 niweletę punktów charakterystycznych,
 wygięcia prętów ciskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia rodnika blachownicy,
 zgodno ć przekroju poprzecznego mostu z obowiązującymi skrajniami obiektu.
5.3.3. Wykonanie poł czeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z Projektem technologii spawania i w ilo ci
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inwestora.
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach
krótkich spoin w odległo ci 1015 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa
obowiązek prowadzenia Dziennika spawania.
W czasie spawania wilgotno ć względna powietrza nie może być większa niż 80%, a
temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania
i stanowiska spawaczy należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i
innych zanieczyszczeń na szeroko ci nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była
jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo ć
spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970Ś1999)
 dla złączy specjalnej jako ci - klasa wadliwo ci W1,
 dla złączy normalnej jako ci - klasa wadliwo ci W2.
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwo ci złącza R1, a spoiny normalnej jako ci
powinny odpowiadać wadliwo ci złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435Ś2001).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwo ci W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN
970Ś1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jako ci i odbiorowi zgodnie z PN89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych ST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych
przez Inwestora ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Inwestora. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentacje badań w
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inwestorowi podczas odbioru końcowego
konstrukcji.
5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, Projektu montażu
elementów konstrukcji stalowej wraz z Projektem technologii spawania. Projekt podlega akceptacji przez
Inwestora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do
Dziennika Budowy.
Projekt montażu elementów konstrukcji powinien zawieraćŚ
 harmonogram realizacji robót,
 projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z
konstrukcji z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejno ci usuwania elementów
zgodnie z dokumentacją projektową,
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projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć
konstrukcji i kolejno ć scalania zgodnie z dokumentacją projektową,
 okre lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
 okre lenie Podwykonawców,
 okre lenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
 okre lenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
 Projekt technologii spawania,
 Projekt wykonania połączeń na ruby sprężające,
 Projekt wykonania połączeń na nity,
 okre lenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,
 okre lenie sposobu i trybu usuwania usterek,
 Projekt rusztowań montażowych,
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu
elementów konstrukcji stalowej w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji
projektowej,
 okre lenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów
konstrukcji stalowej,
 inne informacje, których wymaga Inwestor.
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić
to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do
znajomo ci i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie
złożeniem odpowiedniej deklaracji Inwestorowi.
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M48090Ś1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być
sprawdzona naŚ
 siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci
elementów uprzednio zmontowanych.
5.4.2. Wykonanie poł czeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z Projektem technologii spawania i w ilo ci
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inwestora.
Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej ST.
5.4.3. Wykonanie poł czeń na ruby
Warunki wykonania połączeń na ruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej ST.
5.4.4. Wykonanie poł czeń na nity
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny być
odpowiednio przygotowane, i takŚ
 o otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a krawędzie
oczyszczone z nierówno ci,
 po rozwierceniu otworów sko no ć osi nie powinna przekraczać 3% sumy grubo ci
łączonych elementów i maksimum 3 mm,
 przesunięcie osi otworu nie powinno być większe nit 1 mm dla 30% otworów i 0,5 mm dla
pozostałych otworów,
 owalno ć otworów nie powinna przekraczać 5% rednicy nominalnej otworu.
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Sprawdzenie jako ci nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu wymiarów
łbów (szablonem), pomiaru prawidłowo ci zakucia łbów i szczelno ci łączonych blach
(szczelinomierzem).
6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jako ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już
istniejących polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi
w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi
podział obiektu na czę ci podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe okre lenie zakresu, celu kontroli,
częstotliwo ci badań, sposobu i ilo ć pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji
już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już
istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w ST Czę ć GŚ „Wymagania
ogólne".
6.2. Zakres kontroli i badańŚ
6.2.1.

Materiały

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inwestora.
6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050
oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzaniaŚ







kontrola stali,
sprawdzenie elementów stalowych,
sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
sprawdzenie połączeń,
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawno ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaż
konstrukcji.
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie




sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie czy elementy załadowane na rodki transportu odpowiadają wymogom skrajni i
czy są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodno ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową.
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inwestor wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej
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Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega
kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowejŚ
 kontrola stali,
 sprawdzenie elementów stalowych,
 sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 sprawdzenie połączeń,
 sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowejŚ




sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
sprawdzenie czy elementy załadowane na rodki transportu odpowiadają wymogom skrajni i
czy są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodno ci wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją
projektową,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych,
 sprawdzenie poprawno ci wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego
montaż w istniejącej konstrukcji.
6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniej cej konstrukcjiŚ


sprawdzenie zgodno ci wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją
projektową,
 sprawdzenie połączeń,
 kontrolę jako ci wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 kontrolę jako ci powłok antykorozyjnych.
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza
Inwestor wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inwestor wpisem do
Dziennika Budowy.
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest t (tona)Ś
 wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako cało ci,
 wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji
stalowej,
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
pkt 8.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Inwestor, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako cało ci jak i elementów konstrukcji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejąca konstrukcję.
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Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako cało ci i elementów konstrukcji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez
sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne,
wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, wiadectwa spawaczy, pomiary odchyłek,
wiadectwa jako ci materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową,
rysunki warsztatowe, protokoły odbioru czę ciowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego
montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany
w obecno ci Inwestora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cało ć oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach
2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatno ci stanowi cena za 1 tonęŚ
 wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako cało ci,
 wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji
stalowej,
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną
jako ci wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
 Wykonanie konstrukcji jako cało ci oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych
do wbudowania w istniejącą konstrukcjęŚ
o prace przygotowawcze,
o dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
o opracowanie Program realizacji robót wraz z Projektem technologii spawania,
o sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
o badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,
o scalanie elementów i ich spawanie,
o montaż próbny konstrukcji,
o oznaczenie elementów według kolejno ci montażu,
o wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
 Transport konstrukcjiŚ
o wykonanie Projektu organizacji transportu wraz z niezbędnymi projektami,
ekspertyzami i opiniami,
o załadunek konstrukcji na rodki transportu,
o przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy,
o rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie,
o usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
 Montaż konstrukcji jako cało ci na budowieŚ
o prace przygotowawcze i pomiarowe,
o wykonanie Projektu montażu konstrukcji wraz z Projektem technologii spawania,
o wykonanie Projektu rusztowań i pomostów,
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montaż rusztowań i pomostów roboczych,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
montaż wstępny z regulacją geometrii,
stałe zespolenie elementów przez spawanie,
wykonanie innych połączeń (na ruby),
usunięcie ewentualnych usterek,
demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
uporządkowanie miejsca robót,
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
 Montaż elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcjiŚ
o prace przygotowawcze i pomiarowe,
o wykonanie Projektu montażu elementów konstrukcji wraz z Projektem
technologii spawania, Projektem wykonania połączeń na ruby sprężające i
Projektem wykonania połączeń na nity,
o wykonanie Projektu rusztowań i pomostów,
o montaż rusztowań i pomostów roboczych,
o sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
o montaż wstępny z regulacją geometrii,
o stałe zespolenie elementów przez spawanie,
o wykonanie innych połączeń ( na nity lub ruby),
o usunięcie ewentualnych usterek,
o demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
o uporządkowanie miejsca robót,
o wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
o gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
Cena zwiera również zapas na odpady! ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

















PN-S-10050Ś1989
PN-82/S-10052
PN-EN 10020Ś2003
PN-EN 10027-1Ś1994
PN-EN 10027-2Ś1994
PN-EN 10021Ś1997
PN-EN 10079Ś1996
PN-EN 10204+AkŚ 1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H-93419Ś1997
PN-H-93452Ś1997



PN-EN 10024Ś1998




PN-71/H-93451
PN-H-93400Ś2003

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów
stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
Dwuteowniki stalowe równoległo cienne IPE walcowane na
gorąco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco.
Wymiary.
Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzna powierzchnią
stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i
wymiarów.
Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
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PN-EN 10279Ś2003
PN-91/H-93406
PN-EN 10055Ś1999
PN-EN 10056-1Ś2000
PN-EN 10056-2Ś1998
PN-EN 10056-2Ś1998
/Ap1Ś2003 (poprawka)
PN-EN 10248-1Ś1999
PN-EN 10248-2Ś1999
PN-EN 10210-1Ś2000



PN-EN 10210-2Ś2000







PN-H-92203Ś1994
PN-H-92200Ś1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1Ś2000



PN-EN 10219-2Ś2000




PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01



PN-73/H-93460.02



PN-73/H-93460.03



PN-73/H-93460.04



PN-73/H-93460.05



PN-73/H-93460.06



PN-EN 10249-1Ś2000





PN-EN 10249-2Ś2000
PN-76/H-93461.03

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu,
wymiarów i masy.
Stal. Teowniki walcowane na gorąco.
Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i
ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje
kształtu i wymiarów.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali
konstrukcyjnych
niestopowych
i
drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne.
Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
Stal. Blachy grube. Wymiary.
Blachy stalowe żeberkowe.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm do
490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jako ci o Rm
do 490 MPa.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki
nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej
wytrzymało ci o Rm powyżej 490 MPa.
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtu i wymiarów.
Kształtowniki stalowe gięte na zimno okre lonego
przeznaczenia. Kształtowniki na grodzice.
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PN-ISO 1891Ś1999
PN-ISO 8992Ś1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014Ś2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-83/M-82343
PN-83/M-82171
PN-EN ISO 887Ś2002
PN-ISO 10673Ś2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-83/M-82039
PN-88/M-82952
PN-88/M-82954
PN-EN 759Ś2000
PN-91/M-69430
PN-EN 12070Ś2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013Ś2002
PN-75/M-69703
PN-85/M-69775
PN-EN 970Ś1999
PN-87/M69776
PN-EN 1435Ś2001
PN-EN 1712Ś2001
PN-M-48090Ś1996
PN-87/M-69772

ruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
Czę ci złączne. Ogólne wymagania dla rub, wkrętów, rub
dwustronnych i nakrętek.
ruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
ruby z łbem sze ciokątnym. Klasy dokładno ci A i B.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym z gwintem krótkim.
ruby pasowane z łbem sze ciokątnym z gwintem długim.
ruby z łbem sze ciokątnym powiększonym do połączeń
sprężonych.
Nakrętki sze ciokątne powiększone do połączeń sprężonych.
Podkładki okrągłe do rub, wkrętów i nakrętek ogólnego
przeznaczenia. Układ ogólny.
Podkładki okrągłe do rub z podkładką. Szereg mały, redni i
duży. Klasa dokładno ci A.
Podkładki sprężyste.
Podkładki klinowe do dwuteowników.
Podkładki klinowe do ceowników.
Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.
Nity z łbem kulistym.
Nity z łbem stożkowym.
Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania.
Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania j
napawania stali. Ogólne wymagania i badania.
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty
i pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie.
Klasyfikacja.
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
Topniki do spawania żużlowego.
Struktura geometryczna powierzchni.
Chropowato ć
powierzchni. Warto ci liczbowe parametrów.
Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako ci i
tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie
tlenem).
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i okre lenia.
Spawalnictwo. Wadliwo ć złączy spawanych. Oznaczenie
klasy wadliwo ci na podstawie oględzin zewnętrznych.
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okre lenie wysoko ci wad spoin na
podstawie gęsto ci optycznej obrazu na radiogramie.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
radiograficzne złączy spawanych.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
ultradźwiękowe złączy spawanych.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych
konstrukcji.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo ci złączy spawanych na
podstawie radiogramów.

10.2. Inne dokumentyŚ


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
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Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
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ń.

WST P

ń.ń.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Dział robótŚ 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4534, kategoria robótŚ 45342.
ń.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
ń.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej limakowej na linkach stalowych, ze
słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji
sąsiadującej z pasem drogowym.
ń.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej
przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt
lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi.
1.4.2. Siatka metalowa
siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielko ciach
oczek.
1.4.3. Siatka pleciona limakowa
siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego.
1.4.4. Stalowa linka usztywniająca
równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową.
1.4.5. Pozostałe okre lenia podstawowe
są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
ń.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.ń.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2.

Materiały do wykonania robót

2.2.1.

Zgodno ć materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST. Na podstawie tych ustaleń lub wskazań Inżyniera należy przyjąćŚ
 rodzaj siatki, np. siatkę metalową plecioną limakową,
 wysoko ć siatki (zwykle 1,5 ÷ 2,0 m),
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 wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,
 rodzaj słupków, np. z rur stalowych, oraz ich rednicę, np. 51 ÷ 101 mm,
 rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich rednicą (np. 2,5 ÷ 5 mm).
Niniejsza OST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej limakowej ze słupkami z rur
stalowych okrągłych, usztywnionej stalowymi linkami.
2.2.2. Metalowa siatka pleciona limakowa
Długo ć dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25
m. Odchyłki długo ci nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielko ci boku oczka 30 oraz  0,2 m dla
siatek wielko ci boku oczka od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna
być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie
spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległo ci co
najmniej 30% wymiaru boku oczka.
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiałów działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi
powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymało ć drutu na rozciąganie
powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymało ć od 412 do 588 MPa pod warunkiem
akceptacji przez Inżyniera).
Dopuszcza się inne rodzaje siatek, np. siatkę zwijaną z drutu, siatkę o splocie tkackim, siatkę
jednolitą z ciętej blachy stalowej, siatkę zgrzewaną, siatkę skręcaną z różnymi kształtami oczek, siatkę w
ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
2.2.3. Słupki z rur stalowych
Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane oŚ
 długo ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniemś z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
 długo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poniżej 3 m z
naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długo ci wielokrotnej,
jak dla długo ci dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długo ci rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu
uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy rednic
31,8 mm i większych i grubo ci cianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
rednic i grubo ci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaćŚ
znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym
względnie z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania
przez Inżyniera.
2.2.4. Stalowe liny usztywniające ogrodzenie
Druty w splocie liny powinny do siebie ci le przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny posiadać zgrubień i cienień. Odległo ć między
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż
500-krotna rednica splotki.
2.2.5. Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą
elementów ogrodzenia jak ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zależno ci od wielko ci i masy wyrobów.
ruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.
Minimalna grubo ć powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowaniaŚ a)
umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m.
2.2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” powinny odpowiadać
wymaganiom ST-04.01.02 Betonowanie konstrukcji.
Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i
demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, je li w dokumentacji projektowej lub SST nie okre lono inaczej, powinna być B
15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu sąŚ cement klasy 32,5, kruszywo,
woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia mogą być stosowane je li przewidują to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera.
2.2.7. Materiały do malowania ogrodzenia
Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jako ci, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji,
jakoŚ
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.
3.
3.ń.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jakŚ szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosowaćŚ rodki
transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inżyniera.
4.
4.ń.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2.

Transport materiałów do wykonania ogrodzenia

Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi rodkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi.
5.
5.ń.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
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5.2.

Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmująŚ
 roboty przygotowawcze,
 ustawienie słupków,
 rozpięcie siatki metalowej,
 ew. wykonanie bram i furtek,
 malowanie ogrodzenia,
 roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
InżynieraŚ
 ustalić lokalizację terenu robót,
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd.,
 wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie,
 przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpo rednio na placu
budowy i na zapleczu.
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” w zakresie niezbędnym do
wykonania robót przygotowawczych.
5.4.

Wykonanie dołów pod słupki

Je li dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głęboko ć od 0,8 do 1,2 m.
Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych
na mniejsze odległo ciŚ dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysoko ci siatki przekraczającej 2,2 m po ok. 2 m i w takich odległo ciach wykonać doły pod słupki po rednie.
Należy dążyć, aby odległo ci między słupkami po rednimi były jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
5.5.

Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w
betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą
być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w
betonie, a je li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10ºC - po 14 dniach.
5.6.

Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysoko ci. Słupki z rur powinny
mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym
od 15º należy zabezpieczyć przed wychylaniem się uko nymi słupkami wspierającymi, ustawiając je
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30º do 45º.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych.
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.
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5.7.

Rozpi cie siatki ogrodzeniowej

Je li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty)
usztywniająceŚ u góry, na dole i w rodku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków
końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez
uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane
tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku
zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie
złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera.
Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się
w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do
70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne
druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.8.

Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inżynier.
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50
x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano w
załączniku 1, rys. 3).
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.
5.9.

Malowanie ogrodzenia

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należyŚ
 z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne
zabrudzenia, zmniejszające przyczepno ć farby do podłożaś przez zmywanie, usuwanie przy
użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ciernych, lub przy
zastosowaniu innych rodków,
 ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
 farbę dłużej przechowywaną przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie
(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby,
ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
 malowanie przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowoŚ farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową (jedno- lub dwukrotnie), przy czym każdą następną warstwę można
nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre lają ST lub
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się
rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska, z
niską zawarto cią m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawarto ć szkodliwych
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu ci do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.ńŃ. Roboty wyko czeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jakŚ
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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6.
6.ń.

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów,
ew. drzew,
ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2.

Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje
zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone
przez Inżyniera,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.

Badania w czasie robót

Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Zgodno ć wykonania ogrodzenia z
dokumentacją projektową w zakresie
lokalizacji i wymiarów
Zachowanie dopuszczalnych odchyłek
elementów ogrodzenia
Prawidłowo ć wykonania dołów pod
słupki
Poprawno ć wykonania fundamentów betonowych pod słupki

2
3
4

7.
7.ń.

Częstotliwo ć
badań

Warto ci dopuszczalne

Ocena ciągła

Wg dokumentacji
projektowej

Jw.

Wg pktu 2

Jw.

Wg pktu 5.4

Jw.

Wg pktu 5.5

5

Poprawno ć ustawienia słupków

Jw.

Wg pktu 5.6

6

Prawidłowo ć rozpięcia siatki

Jw.

Wg pktu 5.7

7

Poprawno ć wykonania bram i furtek

Jw.

Wg pktu 5.8

8

Poprawno ć malowania ogrodzenia

Jw.

Wg pktu 5.9

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.ń.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmujeŚ
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilno ć, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejszą OST obejmujeŚ
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

ńŃ. PRZEPISY ZWI ZANE
1

Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 –
1982

ńń. ZAŁ CZNIK ń
PRZYKŁADY OGRODZE I ICH ELEMENTÓW

Rys. 1. Siatka pleciona limakowa
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Rys. 2. Ogrodzenie z siatki plecionej limakowej na linkach stalowych

Rys. 3. Przykład bramy i furtki w ogrodzeniu

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Rys. 4. Przykład wzmocnienia słupka narożnego lub słupka bramowego
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych, żelbetowych lub stalowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robótŚ 45, grupa
robótŚ 454, klasa robótŚ 4544, kategoria robótŚ 45442.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynno ci umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i
stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno ć z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki okre lone wŚ
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
póz. 2016ś z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
póz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z
dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.
sąŚ

Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
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2.2.1.

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normamiŚ PNEN ISO 8504-1Ś2002, PN-EN ISO 8504-2Ś2002, PN-EN ISO 11124-1Ś2000 oraz PN-EN ISO 111261Ś2001.
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z ST dotyczącą
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
2.2.3. Izolacje
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.
2.2.3.1
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiałyŚ
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620Ś1998,
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.3.2
Izolacje wykonywane na gorąco
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiałyŚ
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B24625Ś1998,
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom normŚ PN-90/B-04615, PN92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620Ś1998,
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2.3.3
Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz niniejszej ST.
2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosowaćŚ
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN
13252Ś2002,
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w ST
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych),
- warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10x10 cm z
prętów 4,5 mm ze stali klasy A-l o grubo ci zgodnej z dokumentacją projektową (beton i
zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej wykonywania
konstrukcji betonowych i żelbetowych),
- zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów
izolacyjnych.
3.

SPRZ T

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
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4.

TRANSPORT

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób
aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robótŚ

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą
PN-69/B-10260 i oraz odpowiednimi warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inwestor.
Wykonawca nie może przenie ć wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany
przez Inwestora bez zgody Inwestora.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz
zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mie cić się w granicach od + 5°C
do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotno ć względna powietrz w czasie
wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.
5.2.

Zakres wykonywania robót

5.2.1.

Przygotowanie rusztowań roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej rusztowań.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normŚ
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3Ś2001, PN-EN ISO 12944-4Ś2001, PN-EN ISO 8504-1Ś2002, PN-EN
ISO 8504-2Ś2002, PN-ISO 8501-1Ś1996, PN-ISO 8501-2Ś1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiałów.
Bezpo rednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię
przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno nieŚ
- stanu podłoża,
- temperatury,
- wilgotno ci.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy
usunąć wszystkie luźne czę ci i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki
rodków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy
wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami ST dotyczącą napraw konstrukcji
betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami
Producenta materiałów izolacyjnych.
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpo rednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać
sprężonym powietrzem.
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Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odno nieŚ
- wytrzymało ci podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotno ci podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na
podłoża o większej wilgotno ci),
- wieku betonu.
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą rodków gruntujących,
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM.
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacjiŚ
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem, natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotno ci podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inwestora. Przystąpienie od
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień ST dotyczącej
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej ST.
6.

KONTROLA JAKO CI

ogólne".

7.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót podano w SST Czę ć GŚ „Wymagania
Kontrola robót obejmujeŚ
- stwierdzenie wła ciwej jako ci materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod względem równo ci, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę wytrzymało ci betonu na odrywanie,
- kontrolę prawidłowo ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodno ci wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń
itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo ci powłoki (grubo ć powłoki winna być zgodna z warto cią
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producentaś grubo ć tę okre la
się jako rednią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inwestoraś
grubo ć okre la się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobata
techniczną IBDiM,
- kontrolę poprawno ci naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
- oznaczenie przyczepno ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją
projektową i obmiarem w terenie.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inwestora. Przystąpienie od
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inwestora do Dziennika
Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą ST i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatno ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania

Podstawę płatno ci stanowi cena za 1 m² wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jako ciową na podstawie wyników
pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, opracowanie „Projektu
organizacji robót" wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez
Inwestora,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. NormyŚ
1.

PN-EN ISO 8504-1Ś2002

2.

PN-EN ISO 8504-2Ś2002

3.

PN-EN ISO 11124-1Ś2000

4.

PN-EN ISO 11126-1Ś2001

5.
6.
7.

PN-69/B-10260
PN-B-24620Ś1998
PN-B-24625Ś1998

8.
9.

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

10. PN-92/B-27619
11. PN-B-27620Ś1998

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.
Czę ć 1Ś Zasady ogólne.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.
Czę ć 2Ś Obróbka strumieniowo- cierna.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące
metalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowociernej. Czę ć 1Ś Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące
niemetalowych cierniw stosowanych w obróbce strumieniowociernej. Czę ć 1Ś Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami
stosowany na gorąco.
Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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12. PN-EN 13252Ś2002
13. PN-89/S-10050
14. PN-EN ISO 4618-3Ś2001
15. PN-EN ISO 12944-4Ś2001
16. PN-ISO 8501-1Ś1996

17. PN-ISO 8501-2Ś1998

18. PN-70/H-97051
19. PN-70/H-97052

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wła ciwo ci wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów
lakierowych. Czę ć 3Ś Przygotowanie powierzchni i metody
nakładania.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Czę ć 4Ś Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych
oraz po całkowitym usunięciu nałożonych powłok.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni.
Stopnie przygotowania wcze niej pokrytych powłokami podłoży
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, żeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumentyŚ
20. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolityŚ Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz.
2016ś z późniejszymi zmianami),
21. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881),
22. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U, z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót przy uszczelnianiu zbiorników, składowisk odpadów, grobli i skarp z użyciem
geomembrany z PVC jako warstwy izolującej.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót: 45, grupa robót: 454,
klasa robót: 4544, kategoria robót: 45442.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
W zakres robót wchodzi:
 transport materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 rozścielenie geomembrany,
 rozłożenie geowłókniny,
 przysypanie warstwą przysypki.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
stosowanymi ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 Geomembrana izolacyjna – nieprzepuszczalna folia techniczna wykonana z PVC, stosowana
jako bariera uszczelniająca.
 Geowłóknina – tkanina porowata z włókien syntetycznych, stosowana jako materiał ochronny,
warstwa separacyjna dla drenażu lub jako filtr.
 Podłoże – warstwa gruntu, na której jest posadowiony system izolacji.
 Podsypka – podłoże, warstwa gruntu znajdująca się pod folią.
 Przysypka – warstwa gruntu ułożona na folii.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2.2. Geomembrana
W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany posiadającej dokumenty
dopuszczeniowe do stosowania:
 Aprobata Techniczna IBDiM + Zmiana do Aprobaty Technicznej + Aneks
 Aprobata Techniczna ITB + Aneks
 Atest Higieniczny
Wymagane parametry dla geomembrany:
 grubość
 1,0 mm,
 gęstość
 1,7 g/cm³,
 zakres temperatur pracy
od - 20C do + 80C,
 wodochłonność
 0,5%,
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.02.02

Strona 3

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.







3.

max. naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek
 15 Mpa,
wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek
 200%,
odporność na rozdzieranie wzdłuż
 200 N/mm,
odporność na rozdzieranie w poprzek
 200 N/mm,
max. siła przy przebiciu CBR
 1,5 kN,
współczynnik tarcia między geomembraną a gruntem:
Wersja uszorstkowiona
Geomembrana
Przysypka piasek suchy
Przysypka piasek nawodniony
Kąt zsypu [°]
29º30’ – 30º30’
30º00’ – 30º30’
0,40 – 0,41
0,50 – 0,51
Współczynnik tarcia

SPRZ T

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Roboty mogą być wykonywane przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru .
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
4.2. Transport geomembrany
Sprzęt stosowany do transportu i podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie
geomembrany w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywać się poprzez podwieszenie za rdzeń
montażowy wsunięty do rolki ( fabryczne gilzy nie są w stanie przenosić obciążeń podnoszonej rolki).
Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi
wpływami atmosferycznymi. Składowana folia powinna być zabezpieczona przed wpływem promieni
słonecznych. Temperatura podczas składowania i transportu powinna mieścić się w granicach od +5 do
+30°C. W przypadku składowania w temperaturach zbliżonych do + 5C folię przed rozwinięciem należy
sezonować w wyższej temperaturze celem zwiększenia jej elastyczności co ułatwi rozłożenie.
Dopuszcza się przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.
Poszczególne rulony powinny być rozwożone środkami transportu na placu budowy, aby ograniczyć do
minimum ich ręczne przemieszczanie.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Geomembrana powinna zostać przyjęta na plac budowy przez Inwestora oraz Firmę odpowiedzialną
za jej montaż. Składowanie, przechowywanie i transport powinien być zgodny z opisem podanym w
niniejszym opracowaniu.
5.2. Zgodno ć z dokumentacj
Uszczelnienie geomembraną powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektową. Odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być zaakceptowane przez projektanta i
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.
5.3. 5.3. Wskazówki wykonawcze
Projekt uszczelnienia folią powinien spełniać warunki określone w normie BN-87/8955/02.
5.3.1. 5.3.1. Przygotowanie podłoża
Stabilne mechanicznie podłoże ma olbrzymie znaczenie dla długości okresu użytkowego obiektu.
Podstawą stabilności i szczelności wykonanej izolacji budowli jest staranne przeprowadzenie robót
ziemnych, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją z zachowaniem następujących zaleceń:
 Dno wykopu powinno mieć równą i gładką powierzchnię bez wystających ostrych przedmiotów.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.02.02

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.








Profil dna wykopu powinien uwzględniać spadki zalecane w dokumentacji projektowej. Na dnie
zbiornika należy utworzyć nachylenie, które umożliwi zbieranie wody przy opróżnianiu i które
w razie konieczności ułatwi transport gazu w przypadku nieplanowego tworzenia się metanu pod
membraną. Skutecznym uzupełnieniem takiego rozwiązania będzie ułożenie pod geomembraną
geowłókniny z drenem powietrznym lub warstwy drenażu gazowego.
 Obwałowania wykonuje się nasypując kolejne warstwy gruntu. Spadki skarp należy projektować
z uwzględnieniem stateczności skarp. Obliczenia powinny być wykonane na podstawie
współczynnika tarcia między danym rodzajem folii, a stosowanym gruntem.
 Powierzchnię należy utworzyć z gruntu o średnicy ziaren nie większej niż 2 mm zgodnie z PNB-02480:1981, a następnie wygładzić zachowując zaokrąglenie ścian skarpy na połączeniach:
dno-skarpa, skarpa-skarpa i skarpa-korona o promieniu 0,20 metra.
 Jeżeli ze względu na niekorzystne właściwości gruntu podłoża konieczne jest zastosowanie
podsypki pod folię to powinna ona mieć grubość nie mniej niż 20 cm.
 Po wykonaniu makroniwelacyjnych robót ziemnych podłoże ziemne i skarpy należy jednolicie
zagęścić na głębokość 15–20 cm.
 Izolowany teren powinien być suchy. Nie dopuszcza się układania geomembrany na podłożu
nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych. Jeśli w zagłębieniu znajduje się woda należy ją
wypompować, usunąć szlam i uzupełnić brakujący materiał gruntem nasypowym do
wymaganego poziomu.
 Wymagany stan podłoża w trakcie układania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np. na
skutek ruchu sprzętu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne głębokości kolein nie mogą
przekraczać 10 mm.
5.3.2. Warunki układania warstwy uszczelniajacej
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne:
Temperatura.
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5ºC do
+30ºC. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie,
przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych jej pasm. Nie zaleca się również wykonywania
warstwy ochronnej w niższych temperaturach, ze względu na duże prawdopodobieństwo
uszkodzenia geomembrany. Łączenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest
możliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura
geomembrany w miejscach połączenia nie może być jednak niższa niż +5ºC.
Wiatr.
Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów geomembrany,
wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. Wiatr
może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej izolacji. Jako elementy
zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić prac
montażowych przy sile wiatru powyżej 40km/h.

Deszcz.
Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości
wykonywanych spoin, dlatego nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu lub
mgły.
5.3.3. Rozłożenie geomembrany












Transport geomembrany należy tak przeprowadzać, aby unikać przeciągania rulonów lub płacht po
podłożu.
Sposób pokrywania budowli poszczególnymi pasami powinien być realizowany bez nadwieszania
geomembrany lub jej nadmiernego naprężania podczas rozwijania rulonów.
Na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu, a
wszystkie połączenia powinny przebiegać równolegle do kierunku nachylenia zbocza.
W przypadku pochyleń mniejszych niż 1:4 łączenie folii może przebiegać w poprzek przy
zachowaniu układu „dachówkowego”.
Na powierzchniach pochyłych geomembrana powinna być zakotwiona w sposób podany w
projekcie.
Zaleca się stosowanie geowłókniny pod geomembraną w celu jej ochrony przed przebiciem w
trakcie układania kolejnych warstw. Ułożenie geowłókniny pod geomembraną tworzy ponadto
powierzchnię poślizgową i polepsza jej właściwości mechaniczne - pełni rolę poduszki w trakcie
naturalnego, osiadania gruntu lub podczas napełniania zbiornika wodą. Zgrzewana na gorąco
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geowłóknina o dostatecznej grubości i wytrzymałości przejmuje na siebie wszelkie siły i zapobiega
powstawaniu nadmiernych odkształceń geomembrany.
5.3.4. Sposób kotwienia geomembrany FolGam
W przypadku projektowania izolacji na pochyłych częściach należy w projekcie przewidzieć sposób
zakotwienia geomembrany. Najczęściej kotwienie prowadzi się w wykopie na brzegu skarpy wykonanym
podczas robót ziemnych. Wykop o głębokości ok. 60 cm powinien być usytuowany w odległości
minimum 50 cm od krawędzi skarpy. Geomembrana w rowie musi być wywinięta i obsypana.
5.3.5.
5.3.5. Metody ł czenia geomembrany
Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania termicznego
(zalecana) lub klejenia. Stykające się brzegi folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o
wymaganej szerokości, oczyścić z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym
środkiem odtłuszczającym.
Zgrzewanie folii to jednorodne połączenie dwóch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
łączonych powierzchni i przyłożenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się:
 zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające na
prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą,
 zgrzewarki ręczne.
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkości przesuwu
urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie należy przeprowadzić każdorazowo w dniu przystąpienia do
montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza się między łączone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorącego powietrza brzegi folii są dociskane rolką silikonową lub wałkiem metalowym.
Na placu budowy zaleca się stosować dwuszwowe zgrzewanie z kanałem powietrznym, gdzie każdy
szew ma szerokość 1,0  1,5 cm, a odstęp między nimi wynosi również 1,0  1,5 cm. Pozwala to na
bieżąco kontrolować szczelność połączenia na placu budowy metodą ciśnieniową lub próżniową.
5.3.6. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy na izolację powinno się rozpocząć z powierzchni terenu poza
geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno dopuścić do
powstania fałdy czołowej z geomembrany lub geowłókniny przed rozgarnianym gruntem.

Nie można dopuścić do przejeżdżania sprzętem po nieprzysypanej geomembranie.

W ekranach pochyłych należy obliczyć stateczność przysypki znajdującej się na folii.

Grubość warstwy przysypki powinna być określona w projekcie.

Warstwę przysypki po rozprowadzeniu należy zagęścić.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Kontrola jakości wykonania izolacji z geomembrany FolGam H polega na sprawdzeniu jakości
materiałów, zgodności z dokumentacją projektową oraz z podanymi w niniejszej specyfikacji
wymaganiami, obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
6.2. Kontrola materiałów
Kontrola geomembrany następuje na podstawie atestów producenta oraz aprobaty technicznej
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz na
podstawie oględzin zewnętrznych.
6.3. Kontrola podłoża
Przed rozpoczęciem układania geomembrany powinna odbyć się wizja lokalna placu budowy z
udziałem zainteresowanych stron, w którym wykonawca uszczelnienia wyraźnie zaakceptuje
przygotowane podłoże. Odbiór robót ziemnych oraz poprawność wykonania powinna być zgodna z
wymaganiami PN-B-06050:1999.
6.4. Kontrola ułożenia geomembrany
Sprawdzeniu podlega dokładność obłożenia całej powierzchni ze szczególnym zwróceniem uwagi na
miejsca styku pasm geomembrany, tj. szerokość zakładów, szczelność połączeń.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.02.02

Strona 6

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.
6.5. Kontrola przysypki

Skład granulometryczny, wodoprzepuszczalność i stopień zagęszczenia określone na podstawie
badań laboratoryjnych powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST.

Grubość warstwy przysypki nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż  5 cm.

Kształt warstwy przysypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, nachylenie warstwy
nie powinno się różnić od projektowanej więcej niż 1%.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni terenu, na którym została ułożona izolacja z
geomembrany na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają odbiorowi robót ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników oceny wizualnej, pomiarów i badań.
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór ostateczny powinien być zakończony spisaniem protokołu.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m2 powierzchni, na której została ułożona izolacja z geomembrany
obejmuje:

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

przygotowanie podłoża,

rozłożenie i zakotwienie geomembrany,

zgrzanie płatów geomembrany,

ułożenie warstwy z gruntu,

wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań,

oczyszczenie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.

PN-88/B-04481

Badanie próbek gruntu.

2.

PN-55/B-04492

Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności.

3.

PN-86/B-02480

4.

PN-98/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

5.

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
statyczne i projektowanie.

6.

BN-87/8955-02

Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiorników wodnych folię
polimerową. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Obliczenia
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów inżynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4532, kategoria robótŚ 45320.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy ST, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
odsłoniętych powierzchni betonowych obiektów.
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych należy wykonać materiałamiŚ
1) powłoką na bazie żywic epoksydowych na powierzchniach obciążonych ruchem,
grubo ć powłoki 5 mm,
2) powłoką z podwyższoną zdolno cią pokrywania zarysowań na powierzchniach
nieobciążonych ruchem,
3) powłoką bez zdolno ci pokrywania zarysowań.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.
1.4.1.
1.5.

Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2.

Ogólne wymagania dla materiałów

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać
Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodno ci lub certyfikatu
zgodno ci z Aprobatą Techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do stosowania,
stanu opakowań oraz wła ciwego przechowywania materiałów.
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2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zabudowy chodnikowej oraz górnej powierzchni
belek podpor czowych (izolacja nawierzchni)
Do zabezpieczenia betonowej zabudowy chodnikowej, górnej powierzchni belek
podporęczowych należy stosować chemoutwardzalny materiał o spoiwie epoksydowym lub epoksydowopoliuretanowym. Powinien tworzyć ciągliwo-elastyczną powłokę.
Wymagania dla powłokiŚ
Tabela 1
Wła ciwo ci
Jedn.
Wymagania
Metody badań wg
Przyczepno ć powłoki do podłoża
betonowego
Procedura IBDiM PBTM-X3
- warto ć rednia
MPa
2,5 (2,0)
- warto ć pojedynczego wyniku
MPa
2,0(1,5)
Przyczepno ć powłoki do podłoża stalowego
Procedura IBDiM PBMPA
4,0
TM-X4
Wskaźnik ograniczenia chłonno ci wody
Procedura IBDiM PB%
90
TM-X5
Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i
Powłoka bez zmian Procedura IBDiM PO-2
odmrażania w 2% roztworze soli (NaCl)
Przyczepno ć do podłoża betonowego po
Procedura IBDiM PBMPa
2,0(1,8)
badaniu mrozoodporno ci F150
TM-X3
cieralno ć badana na tarczy Bohmego
Mm
2,0 (2,5)
PN-84/B-04111
Wskaźnik szorstko ci
SRT
65
PN-EN 1436Ś2000
Liczby w nawiasach dotyczą nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.
Izolacjonawierzchnia powinna być barwiona w trwały sposób (żywica podstawowa jest barwiona przez
dodanie odpowiedniego pigmentu. Kolor nawierzchni musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzorua.
W celu zwiększenia odporno ci na cieranie nawierzchni oraz nadania jej wła ciwo ci
antypo lizgowych do wykonania powłoki należy stosować odporne na cieranie kruszywa, należące do
systemu, jak piaski kwarcowe, grysy ze skał łamanych (bazaltowe, granitowe itp.)- Ilo ć i rodzaj
stosowanego kruszywa powinna być okre lona przez producenta systemu w zależno ci od grubo ci
układanej nawierzchni. Maksymalna rednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 1/4 grubo ci
układanej warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia nawierzchni powinny być sucheŚ suszone
ogniowo i dostarczane na budowę w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe stosowane do
wykonywania nawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01.
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Wła ciwo ci
Jedn.
Wymagania
Metoda badań wg
Zawarto ć nadziania
% (m/m)
<5
PN-EN 933-1Ś2000
Zawarto ć podziarna
% (m/m)
<1
PN-EN 933-1Ś2000
Zawarto ć zanieczyszczeń obcych
% (m/m)
0,1
PN-B-06714.12Ś1976
Mrozoodporno ć wg zmodyfikowanej metody
% (m/m)
<2
PN-B-11112Ś1996
bezpo redniej
cieralno ć w bębnie Los Angeles
% (m/m)
<25
PN-B-06714.42Ś1979
Wskaźnik jednorodno ci
%
<25
PN-B-06714.42Ś1979
2.4.

Zabezpieczenie bocznych i dolnych powierzchni gzymsów.

Do zabezpieczenia bocznych i dolnych powierzchni gzymsów należy stosować powłoki z
podwyższoną zdolno cią pokrywania zarysowań o grubo ci zgodnej z zaleceniem Producenta, wykonane
poliuretanami, dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-K PMMA) lub modyfikacjami żywic
epoksydowych.
Wymagania dla powłokiŚ
- względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
- wytrzymało ć na odrywanie od podłoża wg PN-92/B-01814Ś
warto ć rednia 1,0 Mpa
warto ć minimalna 0,6 MPa
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2.5.

Zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych

Do zabezpieczenia pozostałych odkrytych powierzchni betonowych należy stosować powłoki
bez zdolno ci pokrywania zarysowań o grubo ci zalecanej przez Producenta systemu, wykonane
dyspersjami polimerowym, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami
żywic epoksydowych.
Wymagania dla powłokiŚ
- względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
- względny opór dyfuzji dla pary wodnej wgPN-92/B-01815 4 m równoważnej warstwy
powietrza,
- wytrzymało ć na odrywanie od podłoża wg PN-92/B-01814Ś
- warto ć rednia 0,8 Mpa
- warto ć minimalna 0,5 Mpa
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętemŚ
- sprężarka o wydajno ci 10 m3/h
- aparat natryskowy z wymiennymi dyszami
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych
- młotki
- pędzle
- naczynia i wiadra blaszane emaliowane
4.
4.1.
4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewożone w szczelnych
pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie żywic
epoksydowych powinny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu materiałów
toksycznych i łatwopalnych.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być
wykonywane przez pracowników posiadających wiadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w
zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.
5.2.

Przygotowanie podłoża

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych
czę ci betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwało ć
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Z całej izolowanej powierzchni należy
usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane czę ci betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie
oczy cić metodą strumieniowo- cierną (np. piaskowanie, rutowanie, hydropiaskowanie). Następnie
oczyszczona powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu
sprężonym powietrzem.
Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich czę ci luźnych należy
dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z Wytycznymi Stosowania.
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• Wytrzymało ć na odrywanie wg normy PN-EN 1542Ś2000 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego pod nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić rednio nie
mniej niż 2,0 MPa
• Wytrzymało ć na odrywanie wg normy PN-B-01814Ś1992 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego dla pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosićŚ
- warto ć rednia 1,5 MPa,
- warto ć minimalna 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymało ci na odrywanie betonu w podłożu na każde 25
m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
• Wilgotno ć podłoża bezpo rednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niżŚ
- 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
- matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
• Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8° C (temperatura
podłoża musi być wyższa o 3° K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25° C, chyba że producent podaje
inne wymagania.
• Szorstko ć przygotowanej powierzchni betonu okre lona metodą wypełnienia piaskiem nie
powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstko ciŚ
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek w ilo ci 25 lub
50 cm3 ( w zależno ci od spodziewanej szorstko ci) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem ruchami
kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie
zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć rednicę koła w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy warto ć rednią.
Okre lenie szorstko ciŚ
Parametrem charakteryzującym szorstko ć powierzchni betonu jest warto ć „S", która jest u rednioną
głęboko cią nierówno ci na jego powierzchni.
Szorstko ć należy okre lić ze wzoruŚ
s = 40 V/π d2 (mm),
gdzieŚ V - objęto ć piasku w (cm3)
d - rednica koła w (cm).
Warto ć „s" należy podawać z dokładno cią do 0,1 mm.
• Podłoże powinno być czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam,
olejów, smarów i innych zanieczyszczeńś ocenę czysto ci podłoża wykonuje się wizualnie
• Podłoże powinno być gładkie i równe - lokalne nierówno ci i zagłębienia powierzchni betonu
nie powinny przekraczać ± 1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długo ci 4
m ułożona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równo ci podłoża wykonuje się
mierząc cechowanym klinem prze wity pod aluminiową łatą o długo ci 4 m ułożoną na badanej
powierzchni. W przypadku wystąpienia drobnych nierówno ci (o głęboko ci do 5 mm) podłoże
betonowe należy wyrównać zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do stosowanych
materiałów. Rysy występujące w podłożu powinny być zainiektowane. Nierówno ci podłoża
przekraczające 5 mm należy naprawić.
Wystające fragmenty należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC
lub PCC.
5.3.

Nakładanie powłok

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy
zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych okre lonych przez producenta materiału.
Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy
z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla
każdego materiału można okre lić nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków
przygotowania i wilgotno ci podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. cisłe
przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwało ć
wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być
spełnione następujące warunkiŚ
Powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować
mieszalnik wolnoobrotowy. Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi. Materiał do
pokrycia chodników i górnych powierzchni gzymsów należy (je li tak wynika z zaleceń Producenta)
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wymieszać z kruszywem (np. suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4÷0,7 mm w
proporcjach 1Ś1), a następnie powłokę należy posypać piaskiem w ilo ci 2,0 kg/m2.
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówno ci, zmian faktury i
innych wad.
Bezpo rednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem,a także deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C (chyba, że "Wytyczne
stosowania" materiału mówią inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i
innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy.
5.4.

Bezpieczeństwo robót i ochrona rodowiska

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
niższych niż +5°C i wyższych niż +25°C.
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może
powodować skażenia rodowiska.
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i
poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.

Kontrola materiałów

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM i atesty materiałów.
Inspektor Nadzoru obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do
stosowania, stanu opakowań oraz wła ciwego przechowywania materiałów.
6.3.

Kontrola przygotowania podłoża

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań
podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.2.
6.4.

Kontrola wykonanych robót

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wyniki badańŚ
- Wytrzymało ci warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą okre loną "pull off',
przy rednicy krążka próbnego 0 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m , przy min. 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814 na obiekcie),
- Grubo ci wykonanej powłoki lub wyprawy (Sprawdzenie grubo ci powłok należy
wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z
dokładno cią do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5
pomiarów na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubo ci minimalnej i
maksymalnej okre lonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy
niż grubo ć minimalna lub większy niż grubo ć maksymalna, to należy wykonać pomiar
dodatkowy w odległo ci ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mie cił się w okre lonych
granicach to należy uznać, że ogólna grubo ć powłoki spełnia wymagania.)
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt 2.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.
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7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne".
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli
wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić
roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne",

pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmujeŚ
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót,
- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki,
- nałożenie powłoki,
- pielęgnację powłoki,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony rodowiska,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Metoda badania przyczepno ci powłok ochronnych.
10.2. Inne dokumenty
1) „Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych", IBDiM, 1998.
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
3) "Instrukcje stosowania materiałów".
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1.

WST P

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem
uszczelnienia budowli ziemnych folią lub geomembraną.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246200-5 Budowa wałów rzecznych. Dział robót: 45,
grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Przewiduje się zastosowanie folii lub geomembrany w następujących przypadkach:
przesłona filtracyjna poziome lub pionowe w korpusie wałów,
przesłona filtracyjna grobli lub innych nasypów w których konieczne jest uzyskanie
wysokiego gradientu lustra wody sąsiadującego terenu o możliwości wystąpienia
podwyższonych stanów wody,
 uszczelnianie zbiorników wodnych, składowisk odpadów,
 trwała separacja ośrodków niebezpiecznych dla środowiska (np. magazynowania i dystrybucji
paliw płynnych),
 zabezpieczenie nasypów przed działaniem wód wezbraniowych, okresowych,
 izolacja wodochronna ścian oporowych, przyczółków i tuneli komunikacyjnych,
 zabezpieczenie podłóż i wód gruntowych przed zanieczyszczeniami występującymi w
nasypach drogowych budowanych z odpadów przemysłowych.



1.4. Okre lenia podstawowe
Folia – materiał wykonany z tworzywa sztucznego o grubości do 2 mm. Tworzywa używane do produkcji
folii to: polietylen, polipropylen, kopolimer etylenu z octanem winylu, fluoropolimery, polialkohol
winylu.
Geomembrana – to najczęściej syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o bardzo
niskiej przepuszczalności(najczęściej HDPE, rzadziej PCV), stosowana głównie jako bariera
uszczelniająca. Współpracuje bezpośrednio z gruntem, na którym jest posadowiona, zabezpieczając go
przed migracją płynów (wody, odcieków, odpadów płynnych itp.). Geomembrana może być materiałem o
jednorodnej strukturze (tworzywa termoplastyczne) lub stanowić kompozyt złożony z różnych
materiałów syntetycznych i mineralnych.
2.

MATERIAŁY

2.1. Folie
Folie izolacyjne z PVC posiadają następujące zalety:
 dużą elastyczność folii z PVC (geomembrana układa się zgodnie z kształtem obiektu); w
przeciwieństwie do folii PEHD nie "wisi w powietrzu" na nierównościach (co np. przy
składowaniu odpadów powoduje późniejsze rozciąganie folii PEHD i w konsekwencji jej
zniszczenie);
 większy współczynnik tarcia od geomembrany PEHD co jest istotne przy izolacji skarp (średnio
0,40 a dla PEHD 0,30);
 jednostronny lub obustronny molet, dodatkowo poprawiający współczynnik tarcia;
 dużą odporność chemiczna;
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gwarancja szczelności - geomembrana PVC produkowana jest przez łączenie dwu lub więcej
warstw folii, co daje bezwzględną gwarancję szczelności;
 gęstość objętościowa PVC większa od wody co jest szczególnie istotne przy hydroizolacjach
oraz w przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej dna zbiornika; PEHD
może w takim wypadku wypływać (konieczność kotwienia);
Pasma folii powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernej grubości. Sprawdzenie wyglądu
polega na ocenie wizualnej. Folie przeznaczone do hydroizolacji należy przechowywać w opakowaniach
wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych, w oddaleniu od
nieosłoniętych grzejników.
2.2. Geomembrany
Charakterystyka przykładowego produktu oferowanego na rynku krajowym:
 doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne
odkształcenie podłoża,
 stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały
okres użytkowania,
 obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co
decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę
wyrobu,
 możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie
klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi,
 dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń,
wykonywania obróbek detali,
 dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość
połączeń wykonywanych na placu budowy,
 gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej geomembrana nie ma tendencji do wypływania,
 odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych
(badanie ITB),
 nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i
zwierząt,
 możliwość recyklingu zużytych materiałów,
3.

SPRZ T

Folie i geomembrany należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować
ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.
Zgrzewania dokonuje się urządzeniami, które posiadają dwa różne systemy podgrzewania folii w
miejscu łączenia. W pierwszym podgrzewa się folię poprzez nadmuch gorącego powietrza kierowanego
metalową dyszą w zakładkowe połączenie folii. W tym sposobie folia grzana jest gorącym powietrzem i
równocześnie metalową dyszą, po której ślizgają się powierzchnie folii. Nadmuch gorącego powietrza
powoduje również wydmuchiwanie pyłów, które występują szczególnie wtedy, gdy prace realizowane są
na suchej ziemi.
Folie z PE-HD łączy się również metodą spawania. Spawanie realizowane jest metodą
ekstruzyjną . W metodzie tej ułożone na zakładkę dwie folie sczepia się ręcznie, aby zabezpieczyć je
przed przemieszczaniem a następnie łączy się je poprzez przykrycie górnej krawędzi folii spoiną.
Nałożona spoina musi być rozmieszczona równomiernie na górnej i dolnej folii.
Trzecim sposobem łączenia folii jest klejenie. Klejenie pozornie jest prostszym sposobem
łączenia w stosunku do zgrzewania i spawania. Przede wszystkim nie wymaga drogich urządzeń.
Stosowane są proste urządzenia przesuwane ręcznie i nanoszące warstwę kleju na powierzchnię folii w
miejscu zakładki.
Prace związane z łączeniem muszą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie
przeszkolenie. Każdego dnia przed rozpoczęciem prac związanych ze zgrzewaniem i spawaniem muszą
być wykonane próbne zgrzewania w celu uwzględnienia warunków atmosferycznych występujących w
danym dniu na budowie, a posiadających istotny wpływ na parametry procesu zgrzewania: temperaturę,
czas i docisk.
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4.

TRANSPORT

Folie i geomembrany przeznaczone do wykonania hydroizolacji mogą być transportowane
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,
 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub
promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,
 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókniny.
Folie i geomembrany opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym
podłożu, maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy, jak również rolki o różnych wymiarach
powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek przez okres dłuższy
niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod uszczelnienie
Podłoże gruntowe warstwy odcinającej powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST-02.00.00. „Roboty ziemne”, ST-06.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża”.
Przed ułożeniem hydroizolacji usunąć drzewa i krzewy, pnie drzew ściąć tak nisko jak to tylko
możliwe, usunąć nierówności terenu tak, aby różnice wysokości nie przekraczały 10 cm.
Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
5.2. Układanie materiałów hydroizolacyjnych na gruncie
Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy folii należy sprawdzić, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą, która została zaakceptowana przez
laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy
wstrzymać do czasu wyjaśnienia.
Warstwę hydroizolacji należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie płaszczyzny folii (np.: kamienie, korzenie
drzew i krzewów).
Pasma uszczelniające mogą być łączone na trzy sposoby – opis jw.
Jeśli folia łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:
przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,
przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na
bardzo słabym podłożu.
Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone wcześniej,
tak, aby uniknąć przesunięcia pasm podczas wbudowywania gruntu.
5.3. Zabezpieczenie powierzchni folii lub geomembrany
Po powierzchni warstwy folii nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę gruntu należy wykonać rozkładając materiał od czoła, to znaczy tak, że
pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym
materiale.
W przypadku słabego podłoża, grubość pierwszej warstwy powinna wynosić min. 40 cm.
Zagęszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zależy od rodzaju podłoża oraz materiału nasypowego.
5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych
napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
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6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań p. 5.1.
niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia lolii lub geomembrany do
stosowania w budownictwie na podstawie posiadania znaku CE. Wygląd folii należy ocenić wizualnie,
powierzchnia czynna powinny być bez uszkodzeń, o równomiernej grubości.
Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma
należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki folii.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie układania warstwy hydroizolacji należy kontrolować:
zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji projektowej,
równość warstwy,
wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie folii (rozerwanie,
przebicie). Pasma folii użyte do wykonania warstwy hydroizolacyjnej nie powinny mieć takich
uszkodzeń.
W przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inwestora należy pobrać próbkę folii i
przeprowadzić badania w zakresie podanym w p. 2.
a)
b)
c)
d)

7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wykonanej warstwy hydroizolacji jest [m²].

8.

ODBIÓR ROBÓT
Warstwa folii lub geomembrany podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

-

Cena 1 metra kwadratowego[m²] wykonania warstwy z folii obejmuje:
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy folii,
naciągniecie, przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm folii.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.

Normy

1. PN-EN 918:1999
2. PN-EN 965:1999
3. PN-EN 964-1:1999
4. PN-ISO 10319:1996
5. PN-ISO 11058:2000
6. PN-ISO 12236:1998
7. PN-ISO 12956:2002
8. PN-ISO 12958:2002
10.2.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych
naciskach – warstwy pojedyncze.
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich
próbek.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia.
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarów porów.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w
płaszczyźnie wyrobu.

Inne dokumenty
9. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z instalowaniem dylatacji na obiektach inżynierskich projektowanych w związku
z budową, odbudową i remontem budowli drogowych i hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. Dział robót
45, grupa robót: 452, klasa robót: 4526, kategoria robót: 45262.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu dylatacji na obiektach:
 fundamenty,
 korpus przelewowy jazu,
 mury boczne,
 skrzydła.
W zakres robót wchodzą: przygotowanie przerw dylatacyjnych, montaż urządzenia dylatacyjnych.

1.4.

Okre lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST-00.00.00
„Wymagania ogólne", pkt. 1.
1.4.1. Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji poszczególnych elementów przeznaczone na
zamontowanie urządzenia dylatacyjnego.
1.4.2.
1.5.

Urządzenia dylatacyjne - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne
odkształcenia budowli oraz niezakłócony przepływ wód.
Ogólne wymagania dotycz ce robót

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

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 2.

2.2.

Beton

Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać
wymogom podanym w ST - 04.01.02 lub ST - 04.01.03. Klasa betonu używanego do wypełnienia stref
zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu elementów sąsiadujących.
2.3.

Urz dzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne muszą mieć Aprobatę Techniczną i muszą spełniać niżej wymienione
warunki:
 muszą mieć gwarancję producenta zapewniającą 20-letni okres eksploatacji,
 muszą zapewniać wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw bez uszkodzenia samego
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urządzenia dylatacyjnego,
 powinny charakteryzować się prostotą wykonania, montażu i łatwością napraw,
 elementy uszczelniające powinny być wykonane z papy asfaltowej mineralizowanej, oraz lepiku
asfaltowego układanego na gorąco lub roztworu asfaltowego na zimno,
 elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje,
smary), temperatury i na starzenie.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00,00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.

4.2.

Beton

Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w pkt. 4 ST-04.01.02 lub ST04.01.03.
4.3.

Urz dzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu, jednak w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń dylatacyjnych.
5.2.

Przygotowanie wn k dylatacyjnych (strefa zakotwień dylatacji)

Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące
czynności:
 deskowanie wnęki dylatacyjnej,
 zabetonowanie końcowych odcinków elementów konstrukcyjnych w rejonie dylatacji, tak aby
uzyskać przerwę dylatacyjną o szerokości określonej w Dokumentacji Projektowej.
5.3.

Montaż urz dzeń dylatacyjnych
Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez uprawnionego Wykonawcę i obejmują:
 pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem łączonej powierzchni dylatacyjnej,
 ułożenie pierwszej warstwy papy asfaltowej,
 pomalowanie roztworem asfaltowym lub lepikiem papy wcześniej ułożonej,
 ułożenie drugiej warstwy papy asfaltowej.

6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

6.2.

Wymagania, jakie powinna spełniać konstrukcja dylatacjiŚ

 powodować łagodny przepływ wody ponad szczeliną (usytuowana pod powierzchnią wody),
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 gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i
konstrukcyjnego budowli,
 być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych
występujących w zastanym środowisku.
6.3.

Kontrola instalacji urz dzeń dylatacyjnych

Kontrola obejmuje:
 wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji budowli. Należy sprawdzić szerokość przerwy i
przygotowanie powierzchni betonowych,
 wykonanie malowania lepikiem na całej powierzchni styku betonu i pierwszej warstwy papy,
 ułożenie papy poprzez całkowite wypełnienie szczeliny bez przerw na całej wysokości
(szerokości). Dylatację należy wykonywać bezpośrednio przed betonowaniem sąsiedniego
elementu konstrukcyjnego budowli.
Dopuszcza się następujące odchyłki rzędnych wysokościowych i ustawienia w planie w stosunku
do wartości określonych w Dokumentacji Projektowej:
 rzędne wysokościowe ± 5 mm
 usytuowanie w planie ± 10 mm
 szerokość szczeliny ± 5 mm
7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest l m² (metr kwadratowy) ułożonej dylatacji.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne". Odbiór robót będzie
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
 zakup i transport materiałów dylatacyjnych,
 koszt wykonania wnęki dylatacyjnej w elemencie konstrukcyjnym,
 montaż dylatacji,
 obcięcie wystających elementów dylatacji po zabetonowaniu
konstrukcyjnego.

sąsiedniego elementu

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
Brak
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10.2. Inne






Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo
ogólne. Część 1, 2 i 3. Wyd. Arkady 1990 r.,
Beton hydrotechniczny (projekt normy). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa
1989 r.,
Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle betonowe i
żelbetowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. C.U.G.W.,
Departament techniki, Warszawa 1969 r.,
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem drena y słu ących osuszaniu terenu lub dla osiągnięcia
odwodnienia wgłębnego przez układanie sączków podłu nych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu. Dział
robót 45, grupa robótŚ 451, klasa robótŚ 4511, kategoria robótŚ 45111.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem sączków podłu nych, które stosuje się doŚ przejęcia wód z przepuszczalnej warstwy
odsączającej, obni enia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi,
osuszenia powierzchni po lizgu osuwisk, drena u skarpowego itp.
Sączek podłu ny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem lub w postaci
drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okre lonych w dokumentacji projektowej
kruszywo mo e być czę ciowo zastąpione geowłókniną.
W niniejszej ST szczegółowo omówiono najczę ciej stosowane sączki podłu ne z rurek
ceramicznych lub rurek z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Sączek podłu ny - sączek słu ący do odprowadzenia wody z podło a gruntowego (sączek
głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi
korony drogi.

1.4.2.

Dren - sączek podłu ny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3.

żeowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z
nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznychŚ polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujący się m.in. du ą wytrzymało cią oraz wodoprzepuszczalno cią.

1.4.4.

Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów stosowanych w s czkach podłu nych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłu nych sąŚ
 rurki drenarskie ze ciankami pełnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego,
betonowe, kamionkowe, itp.),
 materiał filtracyjny ( wir, piasek),
 geowłóknina,
 materiały do zabezpieczenia styków rurek,
 materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją.

2.3.

Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12040 [20]Ś mieć kształt
walca lub prawidłowego graniastosłupa wielobocznego, o długo ci nominalnej 330 mm. żrubo ć cianki
na obwodzie powinna być jednakowa dla ka dej rurki.
Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.
Ceramiczne rurki drenarskie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.
Składowisko powinno być wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód
opadowych, oczyszczone z gruzu, niegu i innych zanieczyszczeń..
Ceramiczne rurki drenarskie nale y układać w pryzmy oddzielnie poszczególnymi rednicami
do wysoko ci 2,0 m. Pryzmy nale y zabezpieczyć przed obsuwaniem się według BN-78/6741-07 [30]
drewnianymi listwami lub cegłami.
Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich mo na stosować
materiały odpowiadające następującym wymaganiomŚ
 papa wg PN-B-27617 [25],
 wir wg pkt 2.6,
 włóknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich

L.p.

Wła ciwo ci i cechy

1
2
3
4
5
6
7

rednica wewnętrzna, mm
żrubo ć cianek, mm
Deformacja (elipsowato ć) otworu, mm
Ró nice grubo ci cianek, mm
Wygięcie rurki, mm
Odchylenie płaszczyzny czołowej, mm
Zgrubienie na krawędzi wewnętrznej
otworu, mm
Odpryski na powierzchni, suma
największych wymiarów, mm
Odporno ć na działanie mrozu, liczba
cykli zamra ania i odmra ania bez
uszkodzeń
Wytrzymało ć na działanie siły
zgniatającej, daN

8
9
10
2.4.

75
75 4

Typ rurki
100
125
100 5
125 6

150
150 7

od 8 do 16

od 9 do18

5
2
5
2

7
3
6
3

od10do 20 od 11do 22

8
3
7
3

10
4
8
4

1

1

1

1

45

45

45

45

20

20

20

20

392

392

392

392

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12
[27], tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do
osi, w sposób umo liwiający dokładne ich łączenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podłu ne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny
być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda
nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długo ci i obwodzie
rurki.
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Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.
Rurki drenarskie nale y przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y układać płasko w stosy do wysoko ci 4 zwojów w temp. do
25ºC, a powy ej 25ºC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego
PVC) nale y chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poni ej 0ºC, natomiast rurki o
zwiększonej odporno ci na obni oną temperaturę (typu O, barwy czarnej) nale y chronić w temperaturze
poni ej –10ºC.
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p.

Wła ciwo ci i cechy

1
2

50
50,5

rednica zewnętrzna nominalna, mm
65
80
100
125
65,5
80,5
100,5
126,5

rednica zewnętrzna, mm
Dopuszczalna odchyłka rednicy zewnętrznej,
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-2,0
mm
3
rednica wewnętrzna, mm
43,9
58,0
71,5
91,0
115,0
4 Dopuszczalna odchyłka rednicy wewnętrznej,
+2
+2
+2
+2
+2,5
mm
5 Długo ć rurki, m
200
150
100
75
50
6 Szeroko ć szczelin wlotowych, mm
od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5 od 1,7 do 2
7 Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych na
dług. 1 m, cm2, co najmniej
- dla szeroko ci od 0,6 do 1,0 mm
12
12
12
13
- dla szeroko ci od 1,1 do 1,5 mm
16
32
32
33
- dla szeroko ci od 1,7 do 2,0 mm
46
8 Liczba szczelin wę szych na 1 m rurki, %
20
20
20
20
20
9 Odporno ć na uderzenie, wg BN-78/6354-12
dopuszcza się uszkodzenie najwy ej 1 próbki
[27]
10 Odporno ć na zginanie, wg BN-78/6354-12
próbka nie powinna załamywać się i
[27]
wykazywać pęknięć
11 Wytrzymało ć na zerwanie, wg BN-78/6354próbka nie powinna ulec zerwaniu
12 [27]
12 Zmiana wymiarów rednicy, wg BN-78/635412
12
12
12
12
12 [27], %, nie więcej ni
Złączki, słu ące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny
być wykonane z polietylenu wysokoci nieniowego. Wymagania dla złączki o rednicy zewnętrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [28].
Złączki nale y przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
składowaniu na odkrytych placach nale y chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie mo e przekraczać 40°C, a odległo ć składowania
powinna być większa ni 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach
zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysoko ci 5 worków.
2.5.

Rurki drenarskie z innych materiałów
Rurki drenarskie z innych materiałów powinny odpowiadać wymaganiom następujących normŚ
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-B-06751 [17].

2.6.

Materiał filtracyjny i podsypka w s czku podłu nym
Jako materiały filtracyjne nale y stosowaćŚ
 wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych ni otwory w rurociągu
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych nale ą szczeliny stykowe
między rurkami oraz dziurki i szparki podłu ne w rurkach dziurkowanych,
 piasek gruby o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ć ziaren o rednicy większej
ni 0,5 mm wynosi więcej ni 50 %, wg PN-B-02480 [3],
 piasek redni o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ć ziaren o rednicy większej
ni 0,5 mm wynosi nie więcej ni 50 %, lecz zawarto ć ziaren o rednicy większej ni 0,25
mm wynosi więcej ni 50 %, wg PN-B-02480 [3].
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Wska nik wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].
wiry i piaski nie powinny mieć zawarto ci związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej
ni 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].
Podsypkę pod rurki drenarskie nale y wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B11113 [19].
2.7.

żeowłóknina

żeowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągło ci z dobrą
sczepno cią z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami
technicznymi.
2.8.

Materiały do wykonania betonowego lub elbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnić sztywno ć i niezmienno ć układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umo liwiający łatwy jego monta i
demonta . Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo ć zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lecz nie ni sza ni klasa B 30.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].
Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

L.p.
Wła ciwo ci
Warto ci
1 Wytrzymało ć gwarantowana betonu na ciskanie, MPa
30
2 Nasiąkliwo ć betonu, %
5
3 Odporno ć betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporno ci
Ż 50
Składnikami betonu sąŚ cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 42,5,
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [21].
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [14].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
Pręty zbrojenia w elbetowym wylocie drenu powinny odpowiadać PN-B-06251 [13].
2.9.

Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub elbetowego

Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczaćŚ
a) dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzeniaŚ liczba max 2, długo ć max 40 mm,
głęboko ć max 10 mm,
b) dla elementów elbetowych - wklęsło ć lub wypukło ć powierzchni lub krawędziŚ max 4
mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naro yŚ liczba max 4, długo ć max 30 mm.
2.10. Materiały do wykonania kamiennego wylotu drenu
Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom PN-B-01080
[1], PN-B-11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].
Kamień łamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadać wymaganiom podanym
w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.
2.11. Materiał izolacyjny wylotu drenu
Je li dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to do izolacji cian wylotu drenu mo na
stosować następujące materiały, po akceptacji InwestoraŚ
 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [23],
 lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [24].
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Tablica 4. Wymagania u ytkowe dla kamienia łamanego [29]

L.p.
1
2

3
4
5
6
7

Wła ciwo ci
Wymiary zasadnicze brył, cm
Wytrzymało ć na ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co najmniejŚ
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Mrozoodporno ć w cyklach, co najmniej
cieralno ć na tarczy Boehmego, cm
żęsto ć pozorna, g/cm3
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni Ś
a) skały magmowe i przeobra one
b) skały osadowe
Zanieczyszczenia gliną, iłem, związkami
organicznymi itp.

Warto ci
od 10 do 20,
od 20 do 30,
od 30 do 50

Badania wg

50
20
21
od 0,7 do 1

PN-B-04110[8]
PN-B-04110[8]
PN-B-04102[7]
PN-B-04111[9]

od 2,5 do 2,75
od 1,7 do 2,6

PN-B-04100[5]
PN-B-04100[5]

2,5
12,0
wolne od
zanieczyszczeń

PN-B-04101[6]
PN-B-04101[6]

-

-

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp [18]

L.p.
Wła ciwo ci
1 Wytrzymało ć na ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni
2
cieralno ć na tarczy Boehmego, cm, nie
więcej ni
3 Wytrzymało ć na uderzenie (zwięzło ć),
liczba uderzeń, nie mniej ni
4 Nasiąkliwo ć wodą, %, nie więcej ni
5 Odporno ć na działanie mrozu
3.
3.1.

Warto ci

Badania wg

100

PN-B-04110 [8]

0,5

PN-B-04111 [9]

7

PN-B-04115 [10]

2,0
całkowita

PN-B-04101 [6]
PN-B-04102 [7]

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania s czka podłu nego

Sączek podłu ny mo e być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chocia zwykle, ze względu
na niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłu nych Wykonawca powinien wykazać się
mo liwo cią korzystania z następującego sprzętuŚ
a) koparek do kopania rowków drenarskich,
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym,
c) układarek rurek drenarskich, o czynno ciach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania
rowków,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w
celu uło enia w nich rurek drenarskich,
e) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport przy wykonywaniu s czka podłu nego
Ceramiczne rurki drenarskie mo na przewozić dowolnym rodkiem transportu na paletach lub

luzem.

Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać sięŚ
 za pomocą urządzeń wyposa onych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w
przypadku przewo enia na paletach,
 ręcznie przy u yciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nale yŚ
 układać je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na
całej powierzchni,
 wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów
zabezpieczyć warstwą materiału wy ciółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej,
materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mo na przewozić dowolnymi rodkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie nale y
rzucać. Szczególną ostro no ć nale y zachować w temperaturze 0°C i ni szej.
Złączki w workach i pudłach nale y przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.
5.
5.1.

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

5.2.

Wykonanie wykopu pod s czek podłu ny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana
do głęboko ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inwestora.
Wykop rowka drenarskiego nale y rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku
górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szeroko ć dna rowka drenarskiego powinna być co
najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej rednicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków
nale y wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a je li w dokumentacji nie okre lono inaczej,
nachylenie powinno wynosić od 10Ś1 do 8Ś1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się nale y
skarpie zapewnić stateczno ć lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacjiś kąt nachylenia
skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, nale y
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umo liwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
5.3.

Uło enie podsypki

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków
nale y oczy cić (np. ły kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wszędzie sączyła się równą
warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie nale y wykonać podsypkę z piasku o grubo ci
5 cm, je eli dokumentacja projektowa, lub ustalenia Inwestora nie przewidują inaczej.
Podsypkę przy sączącej się wodzie nale y wykonać tu przed układaniem rurek drenarskich.
5.4.

Układanie ruroci gu drenarskiego

Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. żdy rowkiem płynie woda w du ych ilo ciach, układanie nale y
przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.
Skrajny, uło ony najwy ej otwór rurki nale y zasłonić odpowiednią za lepką (np. kamieniem,
kształtką plastykową) w celu uniemo liwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza
rurki.
Zasada działania drenu wymaga umo liwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłu ne) w rurkach.
Temat: „ Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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Je li dokumentacja projektowa, lub Inwestor nie okre lą inaczej, to na budowie mo na u yć
tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z ni ej podanymi zasadami.
Rurki ceramiczne nale y układać alboŚ
 z mo liwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu
uniemo liwienia zamulania rurek drobnym piaskiemś przy czym za cisłe uło enie rurek
uznaje się, gdy po podniesieniu ręką jednej z rurek unosi się z nią kilka rurek sąsiednich,
 ze szczelinami stykowymi szeroko ci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed
przedostawaniem się drobnych cząstek gruntu do rurek za pomocą pasków papy, pasków
włókniny, obsypki wirowej i innych materiałów zaakceptowanych przez Inwestora.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, nale y łączyć
za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
5.5.

Zastosowanie geowłókniny w s czku podłu nym
żeowłókniny mogą być zastosowane doŚ
 owinięcia przewodu dziurkowanego,
 zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,
 owinięcia kruszywa.

5.6.

Zasypanie ruroci gu

Zasypanie rurociągu nale y wykonać materiałem filtracyjnym ( wirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacją projektową, lub wskazaniami Inwestora. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia uło onego rurociągu. Je li w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej,
to po uło eniu rurek nale y wykonać obsypkę ze wiru do wysoko ci 10 cm nad wierzchem rurki,
zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego,
okre lonego w p. 2.6, grubo ci nie większej ni od 20 do 25 cm w stanie lu nym, które nale y lekko ubić
w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
Je li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę
ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Cało ć zasypuje się ziemią i zagęszcza.
5.7.

Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, je li nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mo na wykonać po akceptacji
Inwestora, jako typŚ
 betonowy, np. wg KPźD, karta 01.22 lub 02.17 [33],
 elbetowy prefabrykowany, np. wg KPźD, karta 01.19 do 01.21 [33],
 wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPźD, karta 01.23 [33],
 wylot na skarpę umocnioną brukiem, np. wg KPźD, karta 01.34 [33],
 inny, np. z gotowych prefabrykatów betonowych, z murka z kamienia łamanego, wlotu do
studzienek kanalizacji deszczowej, itp.
W zale no ci od typu wylotu nale y dlaŚ
a) wylotu betonowego - wykonać ławę fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, ustawić deskowanie (a
potem rozebrać), uło yć i zagę cić mieszankę betonową w deskowaniu, wykonać izolację
przez posmarowanie cian lepikiem i wyprawić widoczne ciany,
b) wylotu elbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z uło eniem zbrojenia po ustawieniu
deskowania,
c) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wykuć otwór w
betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pochylenia skarpy (w
przypadku rowu) i obrobieniem wlotu rury,
d) wylotu na skarpę z umocnieniem jej brukowcem - wykonać podsypkę cementowo-piaskową
grubo ci 10 cm oraz obrukować skarpę brukowcem,
e) wylotu z gotowych prefabrykatów betonowych lub elbetowych - wykonać ławę
fundamentową z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyrównaniem i
ręcznym zagęszczeniem, ustawić prefabrykat, dostosować wylot rury do otworu w cianie
prefabrykatu, wykonać izolację przez posmarowanie cian lepikiem,
f) wylotu z murka z kamienia łamanego - wykonać ławę fundamentową z gruzu z
wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, wykonać murek z kamienia łamanego na zaprawie
Temat: „ Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.04.01

Strona 9

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” sp. z o.o.
cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykonać spoinowanie powierzchni widocznych
murka.
W celu przeciwdziałania osiadania wylotu, końcowy odcinek rurociągu nale y wykonać z
zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], rednicy 20 cm, długo ci od 1,0 do
1,5 m, do której wchodzi wła ciwa rurka rurociągu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zaprawą
cementowo-piaskową, rurki z PVC - złączkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na długo ci 2 m
od rury wylotowej powinny być równie uszczelnione zaprawą cementowo-piaskową, wg KPźD [33]
Jako inne zabezpieczenia połączenia rurociągu z wylotem drenu, mo na wykonać, po akceptacji
InwestoraŚ otulinę betonową, sztywne rury o większej rednicy, klocki betonowe itp.
W celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do rurociągu ab, kretów itp. nale y w rurze przy
wylocie zało yć kratkę wylotową samoklinującą według KPźD, karta 01.23 [33].
Przy wykonywaniu wylotu betonowego i elbetowego, dopuszczalne najmniejsze i największe
ilo ci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosićŚ
- przy zagęszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m3,
- przy zagęszczaniu ręcznym od 290 do 450 kg/m3.
Największy dopuszczalny wska nik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej
powinien wynosić 0,55.
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe ni Ś
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odległo ci w wietle między prętami zbrojenia, le ącymi w jednej płaszczy nie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Pręty zbrojenia, przed ich u yciem do zbrojenia, nale y oczy cić z zendry, lu nych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smarami, oliwą) lub farbą olejną nale y opalać,
np. lampami lutowniczymi, do usunięcia zanieczyszczeń. Pręty u yte do produkcji zbrojenia powinny
być proste, w związku z czym krzywizny w prętach nale y prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonać według dokumentacji
projektowej przy równoczesnym zachowaniu postanowień PN-B-03260 [4]. Skrzy owania prętów nale y
wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
5.8.

Dopuszczalne tolerancje wykonania s czka podłu nego
Przy wykonywaniu sączka podłu nego dopuszczalne są następujące tolerancjeŚ
 odchylenia wymiarów szeroko ci i głęboko ci rowuŚ nie większe od  10 cm,
 pochylenia skarp wykopu nie powinny ró nić się więcej ni +5 %,
 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny ró nić się więcej ni +10 %,
 odchylenia odległo ci osi uło onego drena u od osi przewodu ustalonego na ławach
celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm,
 odchylenie spadku uło onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczaćŚ
- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
- przy zwiększeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
 odchylenia grubo ci warstw zasypek filtracyjnychŚ 5 cm, a jednocze nie 25 %
zaprojektowanej grubo ci warstwy.

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.
6.2.1.

Kontrola wst pna przed wykonaniem s czka podłu nego
Ceramiczne rurki drenarskie

Ka dą dostawę rurek nale y zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn.
skontrolować prawidłowo ć kształtu, rednicę, grubo ć cianek i inne cechy wymienione w tablicy 1.
Dopuszcza się występowanie rys i pęknięć powierzchniowych oraz bruzd i zgrubień na powierzchni
zewnętrznej, nie powodujących zmniejszenia mrozoodporno ci i wytrzymało ci.
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Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych nale y uznać za poprawny je li liczba sztuk niedobrych
w próbce liczącej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Je li łączna liczba sztuk niedobrych w próbce jest większa
lub równa 8, całą partię dostawy nale y uznać za niezgodną z wymaganiami PN-B-12040 [20], w
związku z czym wymaga ona przesortowania.
6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Ka dą dostawę rurek nale y zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, okre lonych w
punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań
Inwestora, z których nale y pobrać odcinki rurek do badań.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu
odcinka rurki o długo ci 1 m.
W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania wymienione w tablicy
2, lp .od 9 do 12.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego nale y badać w zakresie cech zewnętrznych (gładko ć
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obcią nikiem o
masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m.
6.2.3. Materiał filtracyjny
Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodzącej z jednego
składu i zło a, o wielko ci do 1500 tŚ
 składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
 zawarto ci związków siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
 wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-B-04492 [11].
6.2.4. żeowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i
mostowym.
W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.
6.2.5.

Materiały do wykonania wylotu drenu
Cement i stal zbrojeniowa powinny być zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnaturę
odbiorczą kontroli jako ci.
Kruszywo powinno charakteryzować się stało cią cech fizycznych i jako cią uziarnienia oraz
nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilo ci lub postaci wywierającej ujemny wpływ na cechy
techniczne betonu. W przypadkach wątpliwych lub spornych nale y przeprowadzić badania kruszywa
wg PN-B-06712 [14].
Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiadać warunkom podanym w p. 2.8.
Materiały kamienne powinny odpowiadać warunkom podanym w p.2.10.
6.3.

Kontrola w czasie wykonywania s czka podłu nego
W czasie wykonywania sączka podłu nego nale y zbadaćŚ
a) zgodno ć wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłu nego, wymienionych w p.
5.8,
c) prawidłowo ć wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawno ć uło enia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidłowo ć wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawno ć wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7.
7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową sączka podłu nego jest - m (metr).
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Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej długo ci rurociągu drenarskiego,
podstawowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ciany czołowej wylotu drenu.
Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka
podłu nego.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłu nego podlegaŚ
 rów pod sączek,
 podsypka rurociągu drenarskiego,
 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego,
 zbrojenie w elbetowym wylocie drenu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sączka podłu nego obejmujeŚ
 wyznaczenie robót w terenie,
 dostarczenie materiałów,
 wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna,
 rozło enie podsypki z ubiciem,
 uło enie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich,
 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i
zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-01080

2.
3.
4.

PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264

5.

PN-B-04100

6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

11.

PN-B-04492

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według
własno ci fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre lenia
żrunty budowlane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów
Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprę one. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Materiały kamienne. Badanie gęsto ci pozornej, gęsto ci, porowato ci i
szczelno ci
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwo ci wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metodą bezpo rednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci na ciskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymało ci kamienia na uderzenie
(zwięzło ci)
żrunty budowlane. Badania własno ci fizycznych. Oznaczanie wska nika
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12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

17.

PN-B-06751

18.
19.

PN-B-11104
PN-B-11113

20.
21.

PN-B-12040
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

wodoprzepuszczalno ci
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metodą
bromową
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania
Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci nieniowego
Materiały kamienne. Kamień łamany
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 19791982.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru odmulenia rowów, kanałów, przepustów, studzienek i wylotów drenarskich.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział
robót: 45, grupa robót: 451, klasa robót: 4511, kategoria robót: 45112.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odmulenia rowów, kanałów, przepustów,
studzienek i wylotów drenarskich.
1.4.

Okre lenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.01 pkt. 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 1.5.

2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w rowie, kanale, przepuście czy drenie jest gruntem naniesionym przez
wody płynące lub przez wiatr. Grunt ten będzie wydobywany mechanicznie lub ręcznie. Grunty te jako
nie spełniające warunków nośności dla bezpośredniego posadowienia budowli nie mogą być użyte jako
ich podłoże i należy je usunąć, lub rozplantować na terasie cieku.
3.

SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 02.00.01 pkt. 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.01 pkt. 4.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
O ile Inwestor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio
zabezpieczyć przed rozpływaniem się i wnikaniem z powrotem do cieku, kanału lub przewodu.
Nachylenia skarp oraz, rzędne dna wykopu określa projekt.
Namuły z przewodów przełazowych należy wydobywać ręcznie, przy użyciu łopat, natomiast z
przewodów nieprzełazowych lub drenów przy pomocy żerdzi lub drutów z odpowiednio wykształconą
końcówką skrobiącą i zabierającą.
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5.2.

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni wykopu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 6.

6.2.

Kontrola wykonania wykopów i drożno ci przepustów i drenów

Kontrola wykonania wykopów odmulających polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a. sposób odspajania gruntów,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
Kontrola wykonania drożności (odmulenia) przepustów lub drenów polega na sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:
e. sposób odspajania gruntów,
f. zapewnienie pełnego prześwitu rury przepustowej kontrolowanego wizualnie,
g. zapewnienie prześwitu drenu kontrolowanego wizualnie przy użyciu latarki i lusterka na
wysięgniku (światło latarki powinno być widoczne w pierwszej studzience jeżeli jest to
wylot drenażu lub w kolejnej studzience jeżeli jest to ciąg pomiędzy studzienkami),
h. dokładność wykonania czyszczenia sprawdzana przez przepłukanie odcinka drenu aż do
uzyskania przepływu nie zmąconego.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

wykopu.

Jednostką obmiarową dla odmulenia cieku lub rowu jest m3 (metr sześcienny) wykonanego

Jednostką obmiarową dla odmulenia przepustu o odpowiedniej średnicy i stopniu zamulenia (np.
½, ¼, ¾ itp.) jest mb (metr bieżący) wykonanego odmulenia.
Jednostką obmiarową dla odmulenia wylotu drenarskiego jest ilość sztuk wylotów wykonanego
odmulenia.
Jednostką obmiarową dla odmulenia (przepłukania) ciągu drenarskiego jest mb (metr bieżący)
wykonanego odmulenia (płukania).
8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt. 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki pomiarowej odmulania obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.04.02

Strona 4

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.



oznakowanie robót,
*/ wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wyznaczone przez
Inwestora, obejmujące: odspojenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 */ oczyszczenie przewodu przepustu przez wydobycie namuliska metodami adekwatnymi
dla średnicy przewodu,
 */ odmulanie drenów przez przepychanie i przepłukiwanie przewodów,
 ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 rozplantowanie urobku na odkładzie lub w miejscu wskazanym przez Inwestora,
 rekultywację terenu.
*/ - zależne od miejsca prac (rów, przepust czy dren).
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt. 10.
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1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem oraz utylizacją porostów skarp brzegów
i dna cieków, rowów, wałów oraz teras zalewowych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków.
Kod wspólnego słownika zamówień: 77312000-0 Usługi usuwania chwastów. Dział robót 77,
grupa robót: 773, klasa robót: 7731, kategoria robót: 77312.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykaszanie porostów wzdłuż tras cieków,
rowów, wałów, obiektów inżynierskich oraz teras zalewowych.
1.3.1. Koszenie porostów
W zakres robót związanych z koszeniem porostów wchodzą:
a) wyznaczenie obszaru przeznaczonego do koszenia,
b) oznaczenie obszaru palikami lub tyczkami,
c) koszenie ręczne lub mechaniczne wyznaczonego obszaru.
1.3.2. Hakowanie porostów
Hakowanie to oczyszczenie dna cieku, rowu lub zbiornika z roślin korzeniących się pod
powierzchnią lustra wody. Wydobyte rośliny należy składować na brzegu układając je w pryzmy.
1.3.3. Grabienie porostów
Grabienie to koncentracja skoszonych porostów w pryzmy przygotowane do wywozu lub
bezpośredniej utylizacji.
1.3.4. Utylizacja porostów
Skoszone lub hakowane porosty można wywieźć poza obszar robót na składowisko odpadów
komunalnych lub spalić na miejscu stosując odpowiednie przepisy BHP.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Koszenie porostów – obcinanie odrostów, sposobem ręcznym lub mechanicznym, roślin
miękkich i twardych na wysokości ok. 3÷8 cm ponad powierzchnią ziemi. Sposób ręczny to koszenie
przy użyciu ostrza metalowego osadzonego na stylu drewnianym, przy użyciu maczety, sierpa, oraz
nożyc ogrodniczych. Sposób mechaniczny to koszenie przy użyciu urządzeń o napędzie spalinowym lub
elektrycznym. Urządzenia te dzielą się na poruszane przez operatora lub samojezdne. Urządzenia
poruszane przez operatora to kosy spalinowe lub elektryczne z elementem tnącym w postaci żyłki
nylonowej lub noża metalowego. Natomiast urządzenia samojezdne to kosiarki rotacyjne mocowane do
zaprzęgów konnych lub ciągników rolniczych oraz specjalne pojazdy w całości konstruowane jako
maszyny przeznaczone do koszenia porostów.
Grabienie porostów – gromadzenie porostów w określone miejsca odbioru (wywozu, utylizacji),
ściętych wcześniej porostów. Grabienie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Grabienie ręczne
odbywa się przy użyciu grabi drewnianych lub metalowych. Grabienie mechaniczne odbywa się przy
użyciu zgrabiarek ciągnionych przez zaprzęg konny lub ciągnik rolniczy.
Hakowanie porostów – usuwanie roślin korzeniących się pod powierzchnią lustra wody.
Hakowanie odbywa się metodą ręczną przy użyciu haka metalowego osadzonego na długim trzonku
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drewnianym. Usuniętą z dna roślinność układa się na brzegu w pryzmy i po osuszeniu wywozi lub
utylizuje na miejscy wydobycia.
Utylizacja porostów – usunięcie skoszonych porostów, lub wydobytych z dna cieku poprzez
wywiezienie poza obszar objęty koszeniem przy użyciu zaprzęgu konnego oraz wozu, lub ciągnika
rolniczego z przyczepą, na składowisko odpadów komunalnych. Alternatywnym sposobem jest spalenie
wysuszonych uprzednio porostów z zachowaniem odpowiednich przepisów p.poż i bhp. Spalenia można
dokonać tylko terenie otwartym poza obszarami miejskimi po wcześniejszym uzgodnieniu tego sposobu z
Wydziałem Komunalnym odpowiednich władz lokalnych i służbami Państwowej Straży Pożarnej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

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

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów znaczących obszar koszenia należy stosować pale drewniane lub pręty
stalowe, albo rury metalowe o długości około 1,50 metra.
Pale drewniane umieszczone na granicy robót, powinny mieć średnicę od 0,05 do 0,10 m i
długość 1,5 m.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprz t do robót r cznych

Do koszenia, hakowania i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt:
 kosa ręczna,
 maczeta,
 sierp,
 nożyce ogrodowe,
 hak na trzonku,
 grabie.
Sprzęt powinien być kompletny, sprawny i gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
cięcia i nie zagrażać zdrowiu i życiu osoby obsługującej go.
3.3.

Sprz t do robót mechanicznych
Do koszenia, suszenia i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt:
 kosa spalinowa lub elektryczna,
 kosiarka rotacyjna o zaprzęgu konnym,
 kosiarka rotacyjna dopinana do ciągnika rolniczego,
 kosiarka talerzowa samojezdna,
 przewracarka suszu o zaprzęgu konnym,
 przewracarka suszu dopinana do ciągnika rolniczego,
 grabiarka o zaprzęgu konnym,
 grabiarka dopinana do ciągnika rolniczego.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.

Transport sprz tu i materiałów

Sprzęt i materiały do koszenia porostów można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Natomiast skoszone porosty przewozić można furmanką konną lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

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

5.2.

Zasady wykonywania prac

W trakcie sezonu wegetacyjnego należy wykonywać koszenie pielęgnacyjne skarp brzegów
cieków, zbiorników i rowów, po wyrośnięciu porostów do wysokości ponad 60 cm, a skoszony porost
usuwać z powierzchni wyznaczonej. Porost w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do
wykoszenia, należy kosić ręcznie lub mechanicznie. Górną granicą prac ręcznych jest 1 ha, chyba, że
szerokość pasa wysokiego brzegu uniemożliwia zastosowanie sprzętu mechanicznego.
Specyfikę prac opisano w pkt. 1.4.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

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

6.2.

Kontrola jako ci robót

Kontrolę jakości robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem i utylizacją porostów
należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu całości lub części robót (zależnie od wielkości obszaru i
częstości wykonywanych prac). Kontrola polega na wzrokowym przeglądzie powierzchni podlegającej
koszeniu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka powierzchni ha (hektar) skoszonej skarpy brzegu lub dna.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

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

8.2.

Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem i utylizacją porostów następuje
na podstawie szkiców i pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
 wyznaczenie obszaru podlegającego koszeniu,
 koszenie,
 ewentualne hakowanie,
 grabienie,
 ewentualne suszenie siana,
 wywiezienie porostów świeżych lub suszu,
 ewentualne spalenie suszu.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Brak.
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1.

3

WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnień ziemnych obiektów inżynieryjnych przy użyciu
mat bentonitowych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45246200-5 Budowa wałów rzecznych. Dział robót 45, grupa robótŚ
452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45246.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3 Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
uszczelnianiem budowli ziemnychŚ
 uszczelnienia budowli ziemnych matą bentonitową.
1.4 Okre lenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej okre lenia należy rozumieć w każdym przypadku następującoŚ
1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Zbiornik odparowujący – zbiornik ziemny przejmujący wodę, doprowadzaną przez rowy i inne
elementy systemów odwodnieniowych, gromadzący ją , przez co jest możliwe odparowanie jej
nadmiaru.
1.4.3. Zbiornik chłonny - zbiornik ziemny przejmujący wodę, doprowadzaną przez rowy i inne elementy
systemów odwodnieniowych o konstrukcji umożliwiającej jej odprowadzanie wgłąb gruntu.
1.4.4. Mata bentonitowa – jest fabrycznie wytwarzaną geosyntetyczną barierą iłową, składającą się z
równomiernej warstwy ziarnistego bentonitu sodowego, umieszczonej między dwoma
geotekstyliami powiązanych wzajemnie igłowaniem. Służy do uszczelnień budowli ziemnych i
ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami.
1.4.5. Granulat bentonitowy – każdy dodatkowy bentonit używany do uszczelniania połączeń,
elementów przenikających czy napraw, będzie takim samym granulowanym bentonitem jak
używany do produkcji maty.
1.4.6. Humus – ziemia ro linna (urodzajna).
1.4.7. Obsypka – grunt przykrywający matę, wykonywana i zagęszczana warstwami do osiągnięcia
projektowanej miąższo ci.
1.4.8. Podłoże gruntowe – powierzchnie, na których będzie instalowana mata, zgłoszone przez
wykonawcę robót ziemnych i zatwierdzone przez Inwestora.
1.4.9. Producent – wytwórca maty bentonitowej i innych materiałów uzupełniających wybrany do
projektu, który udokumentuje wyprodukowanie co najmniej 1.000.000 metrów kwadratowych
pełnowarto ciowej, zgodnej z wymaganymi w odpowiednich dokumentach aprobujących
parametrami igłowanej maty bentonitowej.
1.4.10. Dostawca – jednostka posiadająca autoryzację Producenta w zakresie dostaw lub dostaw i
nadzorów maty bentonitowej. W przypadkach dostawy maty bezpo rednio przez Producenta jest
on równocze nie Dostawcą.
1.4.11. Inwestor – jednostka dokumetująca się odpowiednimi uprawnieniami do dokonywania nadzoru i
odbioru robót, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwa Inwestora.
1.4.12. Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00.00.00
„Wymagania ogólneŚ pkt 2.
1.7 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy uszczelnianiu budowli ziemnych objętymi niniejszą ST sąŚ
 mata bentonitowa (mata),
 granulat bentonitowy (bentonit).
1.8 Mata bentonitowa
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące mat bentonitowych według ZUAT-15/IV.10 ITB
Warszawa.
Mata bentonitowa w trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szeroko ciachŚ 5,00 i
2,50 m. i standardowych długo ciachŚ 30,00 i 40,00 m. Ponieważ istnieje możliwo ć wyprodukowania
rolek o wymiarach innych niż standardowe wymiary rolek dostarczanych na plac budowy mogą być
uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wraz z dostarczaną matą bentonitową Producent załączaŚ
aprobatę techniczną, deklarację zgodno ci wystawianą przez producenta. Do każdego opakowania
dołączona jest etykieta zawierająca co najmniej następujące daneŚ nazwę wyrobu, nazwę i adres
producenta, datę produkcji, masę opakowania netto, numer aprobaty technicznej, numer deklaracji bądź
dane umożliwiające skonfrontowanie z odpowiednią deklaracją (n.p. numer partii, numer rolki)
podstawowe warunki stosowania i przechowywania. Mata nawijana jest na gilzy plastikowe o rednicy
wewnętrznej 100 mm i długo ci 5,15 m (przy szeroko ci standardowej maty 5,00 m). Rolki opakowane są
w folię. Opakowanie powinno chronić materiał przed opadami i wpływami UV. Dodatkowo każda rolka
powinna być wyposażona w dwa pasy tekstylne umożliwiające rozładunek.
1.9 żranulat bentonitowy
Granulat bentonitowy ma być opakowany fabrycznie w worki papierowe o zawarto ci 25 kg.
Dostarczony bentonit powinien mieć parametry nie gorsze od tych, które ma bentonit zawarty w macie.
Do każdego opakowania ma być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące daneŚ nazwę
wyrobu, nazwę i adres producenta, masę opakowania netto.
3.

SPRZ T I WYPOSA ENIE

1.10Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i wyposa enia
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
1.11Sprz t i wyposa enie do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania uszczelnienia powinien wykazać się możliwo cią
korzystania z następującego sprzętu i wyposażeniaŚ
 sprzęt umożliwiający rozładunek i transport technologiczny (dźwig, ładowarka, koparka) rolek o
łącznej szeroko ci 5,20 m i masie do 1400 kg w zależno ci od typu zastosowanego materiału.
 sztywny rdzeń montażowy (wykonany n.p. z rury grubo ciennej o rednicy zewnętrznej
mniejszej niż rednica wewnętrzna gilzy o ok. 10 mm)ś do końców rdzenia powinny być
zamocowane uszy do montażu zawiesi,
 trawers umożliwiający swobodne rozwijanie maty, bez uszkodzenia jej końcówek ś trawers
powinien być wyposażony w uszy do montażu zawiesiś rdzeń z trawersem połączony za pomocą
krótkich zawiesiś trawers podwiesza się do maszyny rozkładającej matęś długo ć rdzenia i
trawersu powinna być większa od długo ci gilzy nawojowej o 20 cm.ś materiały zastosowane do
wykonania rdzenia i trawersu muszą zapewnić brak nadmiernych ugięć pod ciężarem rolkiś
stosować zawiesia atestowane,
 sprzęt do wykonania i zagęszczenia obsypki,
 ta my (pasy) – pasy użyte do podwieszenia końców rolki w trakcie rozładunku maty.
Poszczególne rolki są wyposażane w nie przez Producenta.
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TRANSPORT

1.12Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 4.
1.13Transport materiałów
Maty bentonitowe dostarczane są na plac budowy samochodami ciężarowymi. Ilo ci mieszczące się
na jednym zestawie są różne w zależno ci od typu dostarczanego materiału. Możliwa jednorazowa ilo ć
materiału dostarczanego w jednej dostawie jest okre lana przez Producenta. Przy dostawach
całosamochodowych za dostawę maty na plac budowy odpowiedzialny jest Producent. Rozładunek i
transport technologiczny na placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Strona odpowiedzialna za
rozładunek maty powinna skontaktować się z Producentem materiału jeszcze przed jego wysłaniem w
celu upewnienia się czy proponowane metody i urządzenia rozładunkowe są prawidłowe. W przypadku
odbioru materiału przez Wykonawcę we własnym zakresie musi on skontaktować się z Producentem w
celu okre lenia objęto ci rolek, ich łącznej masy oraz warunków odbioru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

1.14Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
1.15Dostawa i składowanie maty bentonitowej i bentonitu
Mata musi być odpowiednio opakowana przez Dostawcę. Opakowanie powinno chronić materiał
przed opadami i wpływami UV. Na opakowaniu muszą znajdować się etykiety zawierające dane
okre lone w p.2.3. Wraz z dostawą odbierający powinien otrzymać aprobatę techniczną i deklarację
zgodno ci. Podczas rozładunku każdą rolkę należy obejrzeć i sprawdzić stan opakowania. Rolki
wykazujące uszkodzenia mają być oznaczone i odłożone na bok w celu przeprowadzenia dokładnej
kontroli w trakcie układania. Wszelkie uszkodzenia zgłosić Dostawcy. Mniejsze rozdarcia czy rozerwania
plastikowego opakowania naprawić przy użyciu odpornej na wilgoć ta my przed umieszczeniem w
miejscu składowania dla zapobieżenia przed opadami. Materiał składować pod wiatą, w magazynie lub na
placu składowym. W przypadku składowania na placu budowy należy wyznaczyć i odpowiednio
oznakować miejsce składowania. Zapewnić łatwy dostęp do materiału. Jednocze nie nie należy
składować materiału bezpo rednio przy ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
Wyznaczone miejsce ma być wyrównane, utwardzone i możliwie suche. Rolki składować w stosy nie
wyższe niż pięć warstw. Dolna warstwa powinna być ułożona na paletach lub innych przekładkach. Po
ułożeniu cało ć materiału zabezpieczyć dodatkowo przez przykrycie folią lub brezentem.
Bentonit będzie magazynowany w sąsiedztwie rolek maty, chyba że będą dostępne inne bardziej
chroniące rodki (zaradcze). Worki składować na paletach lub innej powierzchni odpowiednio suchej,
która zapobiegnie nadmiernej wstępnej hydratacji. Palety okryć folią lub brezentem w celu ochrony przed
wilgocią.
1.16Przygotowanie podło a.
Powierzchnie, na których ma być układana mata bentonitowa powinny być ukształtowane,
przygotowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby sprzęt
instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze rozkładania nie powodowały
kolein. Przed układaniem należy sprawdzić czy są oneŚ równe, oczyszczone z gruzu i korzeni oraz ostrych
kamieni większych niż 5 cm. Podłoże nie powinno wykazywać nagłych zmian wysoko ci i widocznych
nieregularno ci. Miejsce zakotwienia maty w koronie wału należy zgodnie z dokumentacją odpowiednio
ukształtować. W przypadku kotwienia w rowach kotwiących górną krawędź rowu od strony maty
odpowiednio sfazować. Minimalne wymiary rowu to 40x60 cm. Przed układaniem maty przygotowanie
podłoża musi być odebrane prze Inwestora nadzorującego budowę.
1.17Układanie maty bentonitowej.
Pasma maty układać tak, aby strona biała (włóknina) była skierowana w dół. Na skarpach układać je
od punktu najwyższego do najniższego, równolegle do spadku skarpy. Przy układaniu maty na
nachylonych powierzchniach dna pasma układać dachówkowo tak, aby woda opadowa swobodnie po
nich spływała i nie zanieczyszczała zakładów. Układając pasma zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt
naprężone. Nie powinny także posiadać zmarszczeń i fałd. Nie należy przeciągać materiału po podłożu,
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za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest utworzenie prawidłowego zakładu pomiędzy
sąsiadującymi pasmami. Mata układana jest na zakład. Na pasmach maty znajdują się linie okre lające
wielko ć zakładu podłużnego. Wielko ć zakładu jest także okre lana przez Producenta. Zakład podłużny
nie powinien mieć mniej niż 15 cm. Zakład poprzeczny ma mieć nie mniej niż 30 cm. Zakłady
poprzeczne powinny być wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Po rozwinięciu kolejnego
pasma, jego krawędź sąsiadującą z wcze niej ułożonym należy odchylić. Strefę zakładu oczy cić i
przesypać dostarczonym granulatem bentonitowym w ilo ci 0,4 kg / mb zakładu. Kierunek zakładów ma
być zgodny z kierunkiem przepływającej wody. Nie zaleca się wykonywania poprzecznych połączeń
maty na skarpie. Dlatego należy zwrócić się do Dostawcy, aby rolki zamówionego materiału miały, jeżeli
to możliwe, długo ć odpowiednią do długo ci skarpy. W przypadku konieczno ci wykonania łączenia
poprzecznego na skarpie dolne pasmo zakotwić w rowie opisanym w punkcie 5.3.. Przed zasypaniem
maty dokonać jej przeglądu i odbioru. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w postaci przecięć lub
rozdarć należy je naprawić przez ułożenie na uszkodzonym obszarze łaty przechodzącej w każdym
kierunku o minimum 30 cm poza obszar uszkodzenia. Na obrzeżach uszkodzenia zastosować obsypkę z
bentonitu.
W przypadkach układania maty na skarpach o nachyleniu powodującym zsypywanie się bentonitu,
służącego do doziarniania zakładów użyć szpachli bentonitowej. Należy ją przygotować poprzez
wymieszanie bentonitu z wodą w stosunku wagowym 1Ś3. Używać wody pitnej.
Instalację można przeprowadzać w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych
deszczy. Należy zwrócić uwagę, aby ułożony materiał nie był zbyt długo wystawiony na działanie
czynników atmosferycznych.
1.18Obrabianie detali.
Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnianiem miejsc styku maty z rurami,
cianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi instalacjami należy
wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.
1.19Układanie warstwy przykrywaj cej.
Warstwa przykrywająca musi mieć grubo ć i zagęszczenie okre lone w projekcie, przy czym
warstwa okrywająca gruntu nie może być cieńsza niż 23 cm. W materiale obsypkowym nie powinny
znajdować się ostre kamienie o wielko ci większej niż 5 cm. Bezpo rednio po ułożonej macie nie
powinny poruszać się żadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien być tak dobrany, aby
mata nie była nadmiernie naprężana. Obsypywać zgodnie z kierunkiem zakładów. Nieosłonięte
krawędzie zabezpieczyć folią, odpowiednio unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciążeniem.
Etapy robót powinny być odebrane przez Inwestora. W przypadkach konieczno ci należy skorzystać
z doradztwa Producenta lub firm pełniących nadzory technologiczne, posiadających pełnomocnictwa
Producenta.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

1.20Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
1.21Kontrola jako ci uło enia maty i jej przykrycia.
Kontrola jako ci polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z ST,
oraz na sprawdzeniu zgodno ci dostarczonych dokumentów z aprobatami technicznymi i etykietami na
materiale.
Kontrola jako ci robót polega naŚ
 oględzinach zewnętrznych,
 badaniach szczegółowych.
Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin
zewnętrznych trwałych uszkodzeń maty.
6.2.1. Oględziny zewnętrzne
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni ułożonej maty bentonitowej w celu
sprawdzenia czy jest ułożona równo, nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć, czy wielko ci
zakładów są zgodne z okre lonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, czy zakłady
zostały odpowiednio doszczelnione poprzez przesypanie granulatem bentonitowym, czy mata jest
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.01

Strona 6

Ośrodek Usług Inwestorskich „STAAND” spółka z o.o.

7

odpowiednio zakotwiona oraz czy wła ciwie dokonano obróbek detali. Oględzinom podlegają też inne
elementy związane z uszczelnieniem matą.
6.2.2. Badania szczegółowe
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono trwałe uszkodzenia maty
należy przeprowadzić szczegółowe badanie. Miejsca takie powinny być oznaczone i opisane. Informacja
o uszkodzeniu powinna być jak najszybciej po stwierdzeniu uszkodzeń przekazana Dostawcy. Dostawca
okre li dalszy tryb postępowania. Może on zalecić przesłanie charakterystyki uszkodzeń wraz z opisem,
dokumentacją fotograficzną oraz wyciętą próbką.
6.2.3. Ocena wyników badań
Ocena powinna zostać przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy odbiorze
za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
7.

OBMIAR ROBÓT

1.22Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
1.23Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni uszczelnionej przez ułożenie maty
bentonitowej.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania okre lone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został
wykonany zakres prac okre lony w dokumentacji.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

1.24Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.25Cena jednostki obmiarowej





Cena wykonania 1 m2 uszczelnienia przy użyciu maty bentonitowej obejmujeŚ
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiałów,
wykonanie obróbek detali,
opcjonalnie wykonanie przykrycia.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.26Normy
1.
2.
3.
4.
5.

ZUAT-15/IV.10 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. Maty bentonitowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
AT/2007-03-1185 Aprobata techniczna IBDiM – mata bentonitowa Bentomat.
AT-15-3944/2002 Aprobata techniczna ITB – maty bentonitowe Bentomat odmianyŚ ST, SC, SP.
PN-EN 918Ś1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymało ci na dynamiczne
przebicie (metoda spadającego stożka).
6. PN-EN 964-1Ś1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie grubo ci przy okre lonych
naciskach. Warstwy pojedyncze.
7. PN-EN ISO 12236Ś1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).
8. PN-ISO 9864Ś1994 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie masy powierzchniowej.
9. PN-ISO 10319Ś1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymało ci na rozciąganie metodą szerokich próbek.
10. KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu. Uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11.
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11. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne wymagania ogólne.
12. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. – Ministerstwo Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le nictwa, Warszawa 1994.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYŻIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.01

Strona 8

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

79

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 07.06.08
USZCZELNIENIE PODŁOŻA WARSTW GLINY

Kraków, listopad 2012 r.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.08

Strona 1

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST - 07.06.08

USZCZELNIENIE PODŁOŻA WARSTW GLINY
1.

WST P ..................................................................................................................................... 3

2.

MATERIAŁY ........................................................................................................................... 3

3.

SPRZ T .................................................................................................................................... 4

4.

TRANSPORT ........................................................................................................................... 4

5.

WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................... 4

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT ............................................................................................ 4

7.

OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 4

8.

ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................... 4

9.

PODSTAWA PŁATNO CI...................................................................................................... 4

10.

PRZEPISY ZWI ZANE .......................................................................................................... 5

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.06.08

Strona 2

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

1.
1.1.

WST P
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru warstwy przeciwfiltracyjnej z gliny.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45246000-3 Roboty w zakresie usuwania gleby. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45246.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie warstwy przeciwfiltracyjnej z
gliny.
1.4.

Okre lenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00 – wymagania ogólne.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00.00 – wymagania ogólne.

2.

MATERIAŁY

Materiał stosowany na plastyczne elementy szczelne powinien charakteryzować się
współczynnikiem filtracji k<10-5 cm/s oraz być łatwo urabialny (u>15) i nie zawierać więcej niż 5%
domieszek rozpuszczalnych w wodzie lub ulegających rozkładowi. Tym warunkom odpowiadają grunty
spoiste, a w szczególności gliny piaszczyste i gliny zawierające ponad 25% (wagowo) cząstek o średnicy
mniejszej od 0,01 mm.
Przy urabianiu i układaniu materiału należy zwrócić uwagę, aby wilgotność odpowiadała
wilgotności optymalnej. Dopuszcza się odchyłkę ±3%. Większa różnica wpływa w sposób istotny na
warunki zagęszczenia.
Urabialność materiału określona jest przez wskaźnik plastyczności charakteryzujący spoistość
gruntu zalegającego w złożu. Wskaźnik plastyczności określa się ze wzoru
Wp = Ly - Lp %,
gdzie Ly –granica płynności określona wg normy PN-55/B-04489,
Lp –granica plastyczności określona wg normy PN-55/B-04490.
Zależność między wskaźnikiem plastyczności a spoistością gruntu podaje tablica 4.7.
Charakterystyka spoistości gruntu
Tablica 4.7
Wskaźnik plastyczności
Spoistość gruntu
Wp ≤ 1
sypki
1 < Wp ≤ 10
mało spoisty
10 < Wp ≤ 20
średnio spoisty
20 < Wp ≤ 30
spoisty ciężki
30 < Wp
bardzo spoisty
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3.

SPRZ T
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-02.00.01 pkt 3.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-02.00.01 pkt 4.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-02.00.01
Sposób wykonania warstwy szczelnej z gliny powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniego
współczynnika filtracji na całej powierzchni układanej warstwy. Teren przed rozpoczęciem prac
powinien zostać odpowiednio wyprofilowany i wyrównany, tak aby nie powodował przewężeń (przebić)
na skutek wystających np. kamieni, oraz aby umożliwić rozłożenie warstwy o odpowiedniej grubości a
następnie jej zagęszczenie.
Kierunek, kolejność układania warstwy gliny powinna być tak zaplanowana aby po jej
rozłożeniu nie nastąpiła konieczność przejazdu po niej maszyn i pojazdów mogących spowodować jej
zniszczenie. Warstwę gliny należy zagęszczać ręcznymi ubijakami spalinowymi.
Należy zwrócić uwagę na to aby nie pozostawiać ułożonej gliny na długi czas w silnym
nasłonecznieniu lub opadach atmosferycznych mogących powodować utratę podstawowych właściwości
materiału. W wyżej opisanych przypadkach należy prace wykonywać na niewielkich obszarach( kilku,
kilkunastu m2) i przykrywać glinę kolejną warstwą (pospółką), a w razie silnych opadów
atmosferycznych przerwać prace.
5.2.

Ruch budowlany
Po wykonaniu warstwy nie dopuszcza się po niej ruchu pojazdów.

6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.01

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 02.00.01

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) ułożonej gliny.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.01 pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 02.00.01 pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 ułożonej warstwy gliny obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przywiezienie materiału na miejsce układania,
 profilowanie warstwy gliny,
 zagęszczenie powierzchni,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.01 pkt 10.
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1.
1.1

WST

P

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wyposażenia
technologicznego odbioru montażu tego wyposażenia w budowlach hydrotechnicznych.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45240000-9 Budowa obiektów inżynierii wodnej. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4524, kategoria robót: 45240.
1.2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Okre lenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4

Zakres robót obj tych specyfikacj

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż urządzeń,
 połączenie zależnych od siebie elementów,
 badania skuteczności działania,
 regulacja działania urządzeń.
1.5

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” dla poszczególnych urządzeń opracowanych przez poszczególnych producentów.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania urządzeń do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych urządzeń, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych urządzeń.
2.
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania urządzeń do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych urządzeń – w przypadku
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niemożliwości ich uzyskania – przez inne urządzenia lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych urządzeń, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.2

Urz dzenia wg instrukcji monta u producentaŚ
l. p.
1

Urządzenie
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1270 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1600 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk= 1800 mm,
stalowa, cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią
ślimakową (producent EKOPIL Sp. c. Piła)
Zastawka kanałowa ZKR1-600x1000 mm, Hk=2040 mm, stalowa,
cynkowana, z napędem ręcznym z przekładnią ślimakową
(producent EKOPIL Sp. c. Piła)

2
3
4

3.
3.1

SPRZ

Jedn. miary ilość
kpl
1
kpl

3

kpl

2

kpl

2

T

Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
4.
4.1

TRANSPORT
Urz dzeń

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
4.2

Przechowywanie i składowanie urz dzeń

Składowanie urządzeń może odbywać się jedynie w zadaszonych, zamkniętych i strzeżonych
magazynach.
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5.
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja technologiczna.
5.2

Roboty monta owe

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy sprawdzić poprawność przygotowania
podłoża. Sprawdzamy jakość podłoża: chropowatość (nierówności nie większe niż 2 mm), spękania (brak
rys), wytrzymałość (klasa wytrzymałości betonu minimum C30/37), wymiar postumentu lub powierzchni
pod urządzenie (większe co najmniej o 8 cm po każdej stronie od podstawy urządzenia). Tak
przygotowane podłoże jest gotowe do osadzenia urządzenia. Urządzenie mocujemy do postumentu lub
podstawy kotwami lub osadzamy na wcześniej zabetonowanych śrubach fundamentowych. Zwracamy
uwagę aby urządzenie było wypoziomowane w każdym kierunku.
6.

KONTROLA JAKO

Ogólne”

CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania

Kontrola związana z wykonaniem instalacji technologicznych powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, materiałów, ułożenia
przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozją, stabilności przytwierdzeń urządzeń, poprawnego podłączenia przewodów
mediów i energetycznych do urządzeń, sprawności działania urządzeń.
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
 Badanie materiałów użytych do budowy instalacji technologicznych następuje przez porównanie
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia
przyczyn nieszczelności.
 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła
wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.
 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności
na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez
opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających
izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
 Badanie stabilności przytwierdzeń urządzeń, poprawnego podłączenia przewodów mediów i
energetycznych do urządzeń, sprawności działania urządzeń, polega na dokładnych
oględzinach urządzenia i prześledzenia tras podłączonych do urządzenia sieci i przewodów.
Należy sprawdzić zgodność tych połączeń z dokumentacją projektową oraz dokumentacją
techniczno rozruchową poszczególnych urządzeń. Sprawdzić poprawność działania poprzez
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ich uruchomienie przy zachowaniu przepływu określonego rodzaju mediów, które przez to
urządzenie przepływają w normalnych warunkach eksploatacji.
7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

8.

ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

8.1

Odbiór cz ciowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek
trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;
 Dziennik Budowy;
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
 dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację,
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,
 przydatności podłoża naturalnego do budowy instalacji technologicznych (rodzaj podłoża,
stopień agresywności, wilgotności),
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułożenia,
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
 izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i
wpisane do Dziennika Budowy.
8.2

Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
protokoły badań szczelności całego przewodu.

PODSTAWA PŁATNO

ogólne”.

CI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

10. NORMY I PRZEPISY ZWI
10.1



10.2





ZANE

Normy
PN-EN ISO 9001

Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Inne dokumentyŚ
Warunki techniczne oraz uzgodnienia,
Notatki służbowe.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i montażem łożysk elastomerowych na
drogowych obiektach inżynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy
mostów. Dział robótŚ 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45221.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem, montażem i odbiorem łożysk elastomerowych na drogowych obiektach inżynierskich.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.5.

Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę,
umożliwiająca jednocze nie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie,
przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia.
Łożysko nieprzesuwne - łożysko uniemożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie
podparcia.
Łożysko przesuwne - łożysko umożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia,
w jednym lub wielu kierunkach.
Łożysko elastomerowe odkształcalne - łożysko wykonane z różnych odmian gumy (np.
neoprenu) lub innych polimerów (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami
stalowymi.
Łożysko elastomerowe lizgowe - łożysko elastomerowe odkształcalne przesuwne wykonane z
bloku elastomeru pokrytego PTFE, po którym może się lizgać polerowana płyta stalowa.
Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluorowęglowe, o bardzo małym
współczynniku tarcia.
Pozostałe okre lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Materiały do wykonania robót

2.2.1.

Zgodno ć materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST. Dla wszystkich zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub aktualną
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru za wiadczenia producenta, potwierdzające
spełnienie przez zastosowane łożyska wymaganych wła ciwo ci oraz trwało ci, a także wyniki
przeprowadzonych badań.
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, można stosować łożyska spełniające
wymagania podane poniżej.
2.2.2. Materiały do wykonania łożysk
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia łożysk elastomerowych
Blachy wewnętrzne zbrojenia powinny być wykonane ze stali podwyższonej wytrzymało ci lub
równoważnej, której wydłużenie a5 ≥18%. Blachy zewnętrzne zbrojenia mogą być wykonane ze stali
zwykłej jako ci, której wydłużenie a5 ≥18%. Stal powinna spełniać wymagania Polskiej Normy lub
aprobaty technicznej.
Minimalna grubo ć blach wewnętrznych zbrojenia powinna wynosić 2 mm. Blachy wewnętrzne
powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Należy stosować tylko takie metody wycinania blach, które
nie dają skaz, zadziorów i szorstkich krawędzi. Jeżeli warstwy wewnętrzne elastomeru mają grubo ć ≤ 8
mm to minimalna grubo ć blach zewnętrznych powinna wynosić 15 mm, a w przypadku warstw
grubszych 20 mm.
2.2.2.2. Elastomer
Elastomer stosowany do wyrobu łożysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego,
chloroprenowego ewentualnie z poliuretanu. Zawarto ć kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w
mieszance powinna wynosić co najmniejŚ
 60% w łożyskach, których G=0,7 MPa,
 55% w łożyskach, których G=0,9 MPa,
 50% w łożyskach, których G=1,15 MPa,
gdzie G - moduł odkształcenia postaciowego.
Elastomery na bazie kauczuku powinny mieć twardo ć od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie
poliuretanów twardo ć od 60° Sh A do 80° Sh A. Twardo ć powinna być okre lona wg metody Shore’a A
zgodnie z PN-80/C-04238 [12].
Zaleca się stosować do łożysk elastomer o twardo ci (605)°Sh A, zapewniający moduł
odkształcenia postaciowego G=(0,9  0,15) MPa.
Do produkcji łożysk nie można stosować żadnych odpadów gumowych lub gumy z odzysku.
Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odporno cią na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, benzyny, soli oraz
ekstremalnych temperatur, w których eksploatowane jest łożysko (od -35° C do +50°C).
Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardo ci 60° Sh A powinny spełniać wymagania
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wła ciwo ci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardo ci 60° Sh A
Cecha
Według normy
Jednostka
Kauczuk
Poliuretan
Moduł odkształcenia postaciowego
PN-93/C-04210 [2]
MPa
1,20,15
0,90,15
MPa
Wytrzymało ć na rozciąganieŚ
- próbki formowane
16
20
- próbki wycinane
14
18
PN-93/C-04205 [3]
3
Wydłużenie przy zerwaniuŚ
%
- próbki formowane
425
300
- próbki wycinane
375
250
4
Odkształcenie trwałe po 24 h w temp. 70°C
PN-80/C-04246 [4],
15
PN-54/C-04253 [5],
%
10
301)
PN-80/C-04290 [6]
20
5
Wytrzymało ć na rozdzieranie
PN-86/C-04254 [7]
kN/m
10
81)
6
Odporno ć na starzenieŚ maksymalna
zmiana warto ci pierwotnejŚ
- twardo ć
°Sh A
5
5(+10)1)
PN-82/C-04216 [8]
- wytrzymało ć na rozciąganie
%
15
15
- wydłużenie przy zerwaniu
%
25
25
7
Odporno ć ozonowaŚ wydłużenie 30%
przez 96 h w temp. (40±2)°C, stężenie 100
PN-85/C-05015 [9]
bez rys
bez rys
pphm (25 pphm)1)
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
Lp.
1
2
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W przypadku elastomerów o innych dopuszczalnych twardo ciach, wymagania są te same, z
wyjątkiem minimalnego wydłużenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzymało ci na rozdzieranie.
Wymagania wobec tych cech podano w tablicy 2.
Tablica 2. Wydłużenie i wytrzymało ć na rozdzieranie elastomerów o twardo ci różnej od 60° Sh A
Według normy
Jednostka Twardo ć elastomeru °Sh A
50±5
705
1
Wydłużenie przy zerwaniuŚ
- próbki formowane
450
300
PN-93/C-04205 [3]
%
- próbki wycinane
400
250
2
Wytrzymało ć na rozdzieranie
7
12
PN-86/C-04254 [7]
kN/m
51)
101)
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
Lp.

Cecha

2.2.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)
PTFE, z którego są wykonane arkusze elementów lizgowych, powinien być materiałem
czystym, bez wypełniaczy, wcze niej nie przerabianym. Nie dopuszcza się materiału regenerowanego.
PTFE powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Lp.
1
2
3
4

Cecha
Gęsto ć
Wytrzymało ć na rozciąganie
Wydłużenie przy zerwaniu
Twardo ć

Wymagania normy
PN-92/C-89035[10]
PN-81/C-89034[11]
PN-80/C-04238[12]

Tablica 3. Wymagania wobec PTFE
Jednostka
Warto ć
g/cm2
od 2,14 do 2,20
MPa
≥29
%
≥300
°Sh D
≥65

2.2.2.4. Kleje
Kleje do łączenia elastomeru ze stalą lub PTFE ze stalą lub elastomerem powinny zapewniać
wytrzymało ć złącza nie mniejszą niż słabszego z łączonych materiałów.
W przypadku PTFE należy stosować tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE
do płyt stalowych powinny zapewnić przyczepno ć o minimalnej wytrzymało ci na odrywanie 5 N/mm
szeroko ci skleiny - w przypadku badań doraźnych oraz 4 N/mm szeroko ci skleiny - w przypadku badań
długotrwałych.
Kleje do elastomeru powinny dawać wytrzymało ć skleiny między elastomerem a blachą
stalową, równą co najmniej 7 N/mm szeroko ci skleiny wg PN-86/C-04254 [7].
Kleje powinny być odporne na działanie smarów, czynników atmosferycznych i biologicznych
oraz temperatury, w której eksploatowane będzie łożysko.
2.2.3. Łożyska elastomerowe
Należy stosować łożyska elastomerowe, dla których producent gwarantuje okres użytkowania
nie krótszy niż 20 lat.
Zastosowane łożyska powinny mieć powierzchnię gwarantującą przy obciążeniu osiowym
naprężenia dociskoweŚ
 dla powierzchni łożysk nie większych niż 1200 cm2 - nie mniejsze niż 3 MPa,
 dla powierzchni łożysk większych niż 1200 cm2- nie mniejsze niż 5 MPa.
Przy naciskach mniejszych niż okre lono powyżej, łożyska powinny być wyposażone w
elementy kotwiące, przy czym nad łożyskami nie dopuszcza się naprężeń rozciągających od obciążeń
przekazanych przez łożysko na podporę. Bolce lub ruby kotwiące powinny być typu odpornego na
drgania.
Zastosowane łożyska powinny zapewniać poziome przemieszczenia i obroty elementów
podpieranych, przy dopuszczalnym kącie odkształcenia postaciowego  = 0,7 dobranych grubo ci warstw
elastomeru. W przypadku, gdy odkształcalno ć łożyska nie spełnia powyższego wymagania, łożysko
powinno być zaopatrzone w urządzenie lizgowe, zapewniające przemieszczenia w okre lonych
kierunkach, regulowane odpowiednimi prowadnicami.
Wszystkie odsłonięte elementy stalowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z Polską Normą.
Łożyska po wykonaniu powinny być trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub
nazwy handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien być niepowtarzalny,
aby umożliwić w razie potrzeby prze ledzenie zapisów kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer
seryjny powinien być także widoczny po ustawieniu łożyska na podporze. Górna powierzchnia łożyska
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powinna być wyraźnie oznakowana, a na niej zaznaczoneŚ wielko ć i kierunek projektowanego
przemieszczenia oraz osie służące do ustawienia łożyska na podporze (nie dotyczy to łożysk
elastomerowych bez stalowych płyt dociskowych).
2.2.3.1. Płaskie poduszki lub ta my niezbrojone
Łożyska w kształcie płaskich poduszek powinny być formowane w jednym odcinku lub mogą
stanowić pojedynczy element wycięty z wcze niej formowanych ta m lub płyt. Wycięcie powinno dawać
gładką powierzchnię bez uszkodzeń termicznych elastomeru.
2.2.3.2. Łożyska zbrojone
Łożyska zbrojone powinny być formowane w postaci jednego elementu, pod ci nieniem i w
podwyższonej temperaturze - w przypadku elastomerów chloroprenowych lub elementu odlewanego
grawitacyjnie - w przypadku poliuretanów. Blachy zbrojenia powinny być całkowicie otulone
elastomerem. Minimalna odległo ć między stalowymi blachami uzbrojenia, a krawędzią boczną łożyska
powinna wynosić 4 mm.
2.2.3.3. Przekładki dystansowe w formach
W przypadku stosowania przekładek dystansowych zapewniających wła ciwy odstęp blach
stalowych oraz ich otuliny zewnętrznej, powinny one spełniać następujące warunkiŚ

rednica otworu pozostawionego na powierzchni łożyska nie powinna być większa niż
10 mm,
 krawędź otworu nie powinna znajdować się bliżej niż 10 mm od krawędzi blachy
uzbrojenia,
 powierzchnia przekroju otworów powinna być możliwie minimalna, w żadnym przypadku
ich całkowita powierzchnia nie może przekraczać 3% ciskanej powierzchni łożyska.
2.2.3.4. Klejenie elastomeru
Płyty stalowe przed klejeniem powinny być pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, które należy
usunąć sposobem mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi podczas procesu wulkanizacji.
2.2.3.5. Uchwyty montażowe
Łożyska powinny być zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2.

Sprz t do wykonania robót

Do przygotowania i ułożenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod łożysko Wykonawca
powinien dysponować szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, pacą, szpachlą lub
innym narzędziem do nakładania zaprawy ewentualnie aparaturą do wlewania lub tłoczenia zaprawy
samorozlewnej pod łożysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Przewiduje się ręczne ustawianie łożysk. W przypadku zastosowania łożysk kotwionych
konieczne są wiertarki do betonu do wywiercenia otworów na sworznie kotwiące.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

4.2.

Przenoszenie, transport i przechowywanie ło ysk

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania łożyska powinny być czyste oraz
zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadów atmosferycznych,
zanieczyszczeń i innych szkodliwych czynników. Poza tym łożyska gumowe powinny być
przechowywane zgodnie z zasadami normy PN-75/C-94099 [19].
Łożyska powinny być pakowane w szczelne skrzynki, z ochroną elementów łożysk przed
wzajemnym obcieraniem, a także wstrząsami i uderzeniami. Transport łożysk powinien odbywać się w
krytych wagonach kolejowych lub pod plandeką w skrzyniach samochodów ciężarowych, zgodnie z
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
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obowiązującymi przepisami transportowymi. Łożyska przed ustawieniem na podporach powinny być
chronione przed uszkodzeniem.
Materiały do wykonania podlewek powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie” [20] oraz zgodnie z PN-S-10060Ś1998 [15].
5.2.

Monta ło ysk

Łożyska powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmująŚ
 roboty przygotowawcze,
 przygotowanie podłoża betonowego do montażu łożyska,
 ułożenie podlewki,
 montaż łożyska,
 roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inspektora NadzoruŚ
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
 okre lić kolejno ć, sposób i termin wykonania robót.
5.4.

Ogólne warunki prowadzenia robót

Łożyska ruchome powinny być ustawione w ten sposób, aby położenie neutralne zajmowały w
temperaturze otoczenia +10°C i w przypadku obciążenia przęsła połową obciążenia ruchomego
przyjętego w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem łożyska należy sprawdzić czy temperatura
konstrukcji przęsła w czasie montażu łożyska mie ci się w zakresie tolerancji przewidzianych w
dokumentacji projektowej w stosunku do temperatury +10°C.
Łożyska powinny być ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacją projektową, z
uwzględnieniem oznaczeń na wierzchu łożyska. Pierwsze łożysko powinno zostać ustawione w obecno ci
przedstawiciela producenta łożysk lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
W celu wymiany łożysk należy zapewnić możliwo ć podniesienia ustroju niosącego mostu, np.
za pomocą niszy podporowych. Ustawienie łożysk bez zapewnienia spływu wody z łożyska i z niszy
podporowej jest niedozwolone.
5.5.

Ustawianie ło ysk

Łożyska powinny być ustawiane na po redniczących warstwach zaprawy, które służą jako
warstwy wyrównawcze i poziomujące. Tylko łożyska elastomerowe bez zewnętrznych płyt stalowych,
można ustawiać bezpo rednio na powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna być czysta, sucha
gładka i pozioma z dopuszczalnymi odchyłkami podanymi w punkcie 6.4.
Podlewkę można wykonaćŚ
a) przez ułożenie gęsto plastycznej zaprawy w formie stożka i opuszczenie na nią łożyska w ten
sposób, że nadmiar zaprawy będzie wyci nięty na wszystkich jego bokach,
b) przez wlewanie lub tłoczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Sposób b) powinien być stosowany w przypadku łożysk z kotwami lub sworzniami czołowo
spawanymi do dolnej płyty łożyska. Przed wykonaniem podlewki, łożysko należy ustawić w
projektowanym położeniu za pomocą klinów lub innych podkładek. Niedopuszczalne jest pozostawienie
sztywnych elementów pod łożyskiem. Po osiągnięciu przez zaprawę wymaganej wytrzymało ci, sztywne
kliny i podkładki powinny być usunięte. Należy stosować podkładki i kliny z materiałów ci liwych. Do
tego celu nie nadają się elastomery, gdyż są materiałami nie ci liwymi.
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Łożyska powinny być podsadzane na całej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno być
pod nimi pustek lub twardszych miejsc. Materiał do wykonania podlewki powinien przenosić
przewidziane obciążenia bez uszkodzeń. Powierzchnie pod podlewki powinny być przygotowywane
odpowiednio do rodzaju stosowanej zaprawy, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Górna
powierzchnia każdej podlewki poza łożyskiem powinna mieć spadki na zewnątrz łożyska.
Podlewki powinny być wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, żywicowej lub
cementowo-żywicowej. Przed przystąpieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podłożyskowego
powinien być nasycony wodą, aby uniknąć potem jej odsączania z zaprawy. Nadmiar wody powstały na
powierzchni po wylaniu zaprawy, powinien być usunięty. Jeżeli stosowana jest zaprawa na bazie żywicy,
to chemiczne wła ciwo ci żywicy oraz stosunek żywicy do wypełniaczy powinny być dobrane w ten
sposób, aby uzyskać zadowalająca konsystencję i czas wiązania, zapewniający prawidłowe ustawienie
łożyska w warunkach budowy. Jeżeli zaprawa na bazie żywicy ma być w bezpo rednim kontakcie z
łożyskiem, to należy sprawdzić do wiadczalnie jej obojętno ć chemiczną wobec materiału łożyska oraz
współczynnik tarcia.
Deskowania do zaprawy nie należy usuwać wcze niej nim zwiąże zaprawa. Musi być ono jednak
usunięte w chwili włączenia łożyska do współpracy z konstrukcją niosącą. Usuwanie deskowania przez
jego wypalanie jest niedopuszczalne.
W przypadku łożysk kotwionych, otwory na sworznie kotwiące powinny być wiercone i
rozwiercane. rednica otworów na bolce do kotwienia powinna być o 2 mm większa niż nominalna
rednica bolca w przypadku mocowania łożysk do elementów stalowych bądź prefabrykatów betonowych
oraz o 3 mm większa, w przypadku betonu wylewanego na budowie.
5.6.

Opuszczanie konstrukcji prz sła na ło yska

Opuszczanie konstrukcji przęsła na łożyska powinno przebiegać zgodnie z dokumentacją
projektową. Może to nastąpić dopiero po osiągnięciu przez podsadzkę wymaganej wytrzymało ci.
Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzające swobodnym ruchom łożyska powinny być
usunięte.
Konstrukcje przęseł betonowanych na miejscu mogą być wylewane bezpo rednio nad górną
powierzchnią łożyska, po jego wła ciwym ustawieniu. W tym przypadku powierzchnia łożyska oraz
przęsła powinny być w bezpo rednim kontakcie, bez żadnych warstw oddzielających. Boczne
powierzchnie łożysk powinny być zabezpieczone przed zalaniem ich masą betonową. W tym celu łożyska
można osłonić płytami styropianowymi lub miękkimi płytami pil niowymi nasyconymi bitumem i
uszczelnionymi gipsem.
W przypadku przęseł prefabrykowanych lub stalowych, należy przewidzieć podkładki
wyrównawcze, zapewniające równomierno ć docisku między konstrukcją przęsła a górną powierzchnią
łożyska.
Jeżeli jest konieczna korekta rzędnych posadowienia łożyska, to powinna być ona
przeprowadzona metodą tłoczenia lub podbijania dolnej płyty łożyska przy użyciu zaprawy.
5.7.

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy
obiektu i roboty porządkujące.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2.

Badania materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, protokoły z badań
łożysk w wytwórni itp.), potwierdzające zgodno ć materiałów z wymaganiami punktu 2
niniejszej specyfikacji,
b) ew. wykonać własne badania wła ciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
okre lone w punkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
a)
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6.2.1. Badania materiałów na łożyska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojenia łożysk
Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu ich zgodno ci z wymaganiami punktu 2.2.2.1 na
podstawie analizy dostarczonych atestów hutniczych.
6.2.1.2. Elastomer
Warunki ogólne badań wła ciwo ci elastomerów obowiązują wg PN-81/C-04200 [14].
Elastomer powinien spełniać wymagania podane w punkcie 2.2.2.2, przy czym badanie
odporno ci ozonowej wymagane jest tylko w przypadku zastosowania nowego elastomeru. Pozostałe
badania wyszczególnione w tablicach 1 i 2 powinny być wykonywane zarówno w przypadku
zastosowania nowego elastomeru, jak w przypadku każdej partii łożysk.
Badania elastomeru powinny być przeprowadzone na specjalnie formowanych próbkach. Gdyby
wymagane było przeprowadzenie badań na próbkach wyciętych z gotowych łożysk, to próbki te należy
pobierać następującoŚ
 próbki do wyznaczania twardo ci, wytrzymało ci na rozciąganie i wydłużenie przy
zerwaniu, odporno ci na starzenie, odporno ci ozonowej, powinny być pobierane w ten
sposób, aby jedna z dwóch większych powierzchni próbki stanowiła czę ć zewnętrznej
powierzchni łożyska,
 próbki do wyznaczania odkształcenia trwałego przy ciskaniu powinny być pobierane z
obszaru położonego jak najbliżej rodka łożyska,
 próbki wycięte z gotowych łożysk powinny spełniać wszystkie wymagania podane w
tablicach 1 i 2. Z gotowych łożysk nie można uzyskać próbek do badania modułu
odkształcenia postaciowego. Moduł ten otrzymuje się badając kompletne łożyska metodą
podaną w normie PN-S-10060Ś1998 [15], pkt 3.2.5.3.
6.2.1.3. PTFE
Próbki do badań wycięte z arkusza PTFE powinny być badane w temperaturze (232)°C.
Gęsto ć należy okre lać jako rednią z 3 próbek. Wytrzymało ć na rozciąganie i wydłużenie powinny być
okre lone na 5 próbkach. Grubo ć próbki powinna wynosić (20,2) mm, a szybko ć wydłużenia 50
mm/min. Badanie twardo ci należy przeprowadzać na co najmniej 3 próbkach, dokonując pomiaru
przynajmniej w 10 miejscach (nie mniej jednak niż w 3 miejscach na jednej próbce). Grubo ć próbki do
badań twardo ci powinna wynosić co najmniej 4,5 mm. Pozostałe warunki badań okre lają normy
wymienione w tablicy 3.
6.2.1.4. Kleje
Wytrzymało ć klejów powinna być okre lona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 [17] i
PN-69/C-89302 [18]. Badanie wytrzymało ci kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinno być
wykonane zgodnie z PN-69/C-89301[17] na co najmniej 6 próbkach niestarzonych.
6.2.2. Tolerancje i odchyłki wymiarów łożysk elastomerowych i ich elementów
Sprawdzenie wymiarów i kształtu poszczególnych czę ci łożysk należy wykonywać za pomocą
przyrządów pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonów, cyrkla, promieniomierza, kątowników,
liniału, szczelinomierzy, suwmiarki, ruby mikrometrycznej itp.), zapewniających dokładno ć jak w
punktach poniżej.
6.2.2.1. Odchyłki wymiarów zewnętrznych
Wymiary zewnętrzne łożysk kompletnych powinny zachować odchylenia podane w tablicy 4.
Rodzaj łożyska
Elastomerowe do wysoko ci 100mm
Elastomerowe o wysoko ci od 100 mm do 150 mm
Elastomerowe o wysoko ci powyżej 150 mm

Tablica 4. Odchyłki wymiarów zewnętrznych łożysk
Odchyłki, mm
wymiarów w planie
wysoko ci
±2
+4-2
±3
+4-2
±4
+4-2

Wysoko ć całkowita łożyska wyznaczana jest jako rednia arytmetyczna z pomiarów w 4 jego
narożach oraz w osi.
6.2.2.2. Odchyłki grubo ci elastomerowych warstw wewnętrznych i zewnętrznych
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Grubo ć warstw elastomeru jest wyznaczana jako rednia arytmetyczna z pomiarów w 4
punktach największej powierzchni łożyska. Punktami tymi są naroża - w przypadku łożysk
prostokątnych, naroża kwadratu wpisanego w okrąg - w przypadku łożysk okrągłych.
Odchyłki grubo ci warstw wewnętrznych powinny spełniać warunki podane w tablicy 5.
Lp.
1
2
3

Projektowana grubo ć
warstw „t” [mm]
t6
6<t12
12 < t

Tablica 5. Odchyłki grubo ci elastomerowych warstw wewnętrznych
Grubo ć rzeczywista
Uwagi
rednia „t r” [mm]
w dowolnym punkcie [mm]
(10,15)t
(10,15)t r
decyduje warto ć większa
(10,12)t lub 0,9
(10,12)t r lub 0,9
decyduje warto ć większa
(10,10)t lub 1,5
(10,10)t r lub 1,5

Grubo ć górnej i dolnej warstwy zewnętrznej w łożyskach elastomerowych uzbrojonych
powinna wynosić minimum 2,5 mm. W przypadku warstw grubszych niż 2,5 mm, obowiązują odchyłki
jak w tablicy 7.
6.2.2.3. Odchyłki wymiarowe blach w planie

Dopuszczalne odchyłki wymiarów blach w planie wynosząŚ +2 mm, -1 mm. Wielko ć szczeliny
okre lonej sposobem podanym w punkcie 6.2.2.4 nie powinna przekraczać 1% przekątnej ( rednicy) lub
1,5 mm (decyduje warto ć większa).
6.2.2.4. Płasko ć powierzchni obciążonej łożyska
Płasko ć okre lana jest przez pomiar szczeliny między spodem poziomnicy, przyłożonej wzdłuż
przekątnej lub rednicy powierzchni obciążonej łożyska a tą powierzchnią. Szczelina ta nie może
przekraczać 0,3% przekątnej ( rednicy) lub 1,5 mm (decyduje większa warto ć). W przypadku
powierzchni wypukłej należy sprawdzić, czy szczeliny na obu końcach poziomnicy są równe i spełniają
powyższe odchyłki.
6.2.3. Badania łożysk kompletnych
Badania łożysk kompletnych powinny być wykonane w wytwórni i powinny obejmowaćŚ
 badania prototypów, w celu sprawdzenia zgodno ci ich z projektem,
 badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostały użyte wła ciwe materiały i
procedury technologiczne,
 badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, że łożyska spełniają wymagania Polskiej Normy
lub aprobaty technicznejś podczas tych badań mogą być wykorzystane wyniki badań
prototypów i badań wykonywanych podczas produkcji.
Należy wykonać przynajmniej jedną pełną serię badań kompletnych na trzech elementach
wybranych losowo z objęto ci produkcyjnej około 1500 dcm3.
Badanie wła ciwo ci kompletnych łożysk elastomerowych należy prowadzić w temperaturze
(232)°C, chyba że stanowią inaczej warunki poszczególnych rodzajów badań. Na powierzchniach
zewnętrznych łożysk elastomerowych nie powinno być widocznych stałych uszkodzeń w wyniku
jednokrotnego ich obciążenia obciążeniem odpowiadającym stanowi granicznemu użytkowania lub
stanowi granicznemu no no ci.
Wymagane badania elastomerowych łożysk kompletnych zostały wyszczególnione i opisane w
PN-S-10060Ś1998 [15], pkt 3.2.5.3.
6.2.4. Protokół z badań
Z badań łożysk powinien być sporządzony protokół, który powinien zawieraćŚ
 opis łożyska i jego numer identyfikacyjny,
 wymiary łożyska poddanego badaniom,
 atesty materiałowe,
 daty i czas trwania badań,
 uwagi o stanie łożyska po badaniu,
 fotografie z badań,
 wyniki pomiaru wszystkich odkształceń, przemieszczeń i obciążeń,
 wymiary elementów składowych łożyska po badaniu,
 powołanie na odpowiednie normy.
6.2.5. Kontrola po dostarczeniu łożysk na budowę
Na budowie, przed wbudowaniem łożyska należy skontrolować i opisać stan łożyska, szczególną
uwagę zwracając naŚ
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6.3.

widoczne uszkodzenia,
czysto ć powierzchni zewnętrznych,
zgodno ć z dokumentacja projektową,
oznakowanie na górnej powierzchni łożyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie
kierunków x i y),
opakowanie.

Kontrola usytuowania otworów do kotwienia płyt ło yskowych
Położenie osi otworów do kotwienia powinno spełniać odchyłki wg PN-88/M-85030 [13].

6.4.

Kontrola powierzchni betonowych pod ło yskiem

Powierzchnie betonowe do bezpo redniego ustawiania na nich łożysk elastomerowych, na
płaskiej powierzchni zajętej przez łożysko, nie powinny odbiegać od płaszczyzny poziomej o więcej niż
0,3% - w przypadku oparcia na łożysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku
przęseł betonowanych bezpo rednio na łożysku.
Tolerancje poziomu osadzenia dwóch lub więcej łożysk na tej samej podporze powinny być
zgodne z dokumentacja projektową.
6.5.

Kontrola ustawienia ło ysk

Odchylenie ustawienia łożysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji
niosących betonowanych na mokro nie powinno przekraczać 5 mm, a w przypadku pozostałych
konstrukcji 2 mm w stosunku do rzeczywistego położenia konstrukcji po zmontowaniu.
Łożyska powinny być ustawione w ten sposób, że położenie ich osi nie powinno odbiegać więcej
niż  3 mm od projektowanego położenia. Poziom jednego łożyska lub rednie poziomy kilku łożysk na
dowolnej podporze powinny mie cić się w odchyłce  0,0001 sumy długo ci sąsiednich przęseł belki
ciągłej, ale nie powinny przekraczać  5 mm.
Dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny poziomej wynosi 1Ś200 w dowolnym kierunku.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) łożyska elastomerowego danej no no ci i rodzaju.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 podłoże betonowe przygotowane do ustawienia łożyska,
 ewentualne osadzenie sworzni kotwiących.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne” oraz niniejszej ST.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
pkt 9.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmujeŚ
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup i transport materiałów do wykonania robót,
 wykonanie rusztowań pomocniczych do wykonania robót,
 przygotowanie podłoża do osadzenia łożyska,
 montaż łożyska na podporze, w tym ewentualne wykonanie zakotwienia łożyska,
 regulację łożyska,
 rozbiórkę rusztowań,
 usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy,
 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejszą OST obejmujeŚ
 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 ZWI ZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne ST
1.

ST-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.

PN-93/C-04210

3.
4.

PN-93/C-04205
PN-80/C-04246

5.
6.
7.
8.

PN-54/C-04253
PN-80/C-04290
PN-86/C-04254
PN-82/C-04216

9.

PN-85/C-05015

10.

PN-92/C-89035

11.

PN-81/C-89034

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-80/C-04238
PN-88/M-85030
PN-81/C-04200
PN-S-10060Ś1998
PN-69/C-89300
PN-69/C-89301
PN-69/C-89302
PN-75/C-94099

Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modułu przy ciskaniu oraz
wytrzymało ci połączenia z płytkami z materiałów sztywnych - Metoda
cinania czterech powierzchni.
Guma - Oznaczanie wła ciwo ci wytrzymało ciowych przy rozciąganiu.
Guma - Oznaczanie relaksacji naprężenia przy ciskaniu w podwyższonej
temperaturze.
Guma - Oznaczanie odkształcenia przy ciskaniu.
Guma - Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ciskaniu.
Guma - Oznaczanie wytrzymało ci na rozdzieranie.
Guma - Oznaczanie odporno ci na przyspieszone starzenie w powietrzu o
podwyższonej temperaturze za pomocą zmian wła ciwo ci fizycznych.
Guma - Oznaczanie odporno ci na działanie ozonu w warunkach
wydłużeń statycznych.
Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gęsto ci i gęsto ci względnej
tworzyw nieporowatych.
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymało ciowych przy
statycznym rozciąganiu.
Guma - Oznaczanie twardo ci metoda Shore’a.
Kołki - Wymagania i badania.
Guma - Ogólne wytyczne wykonywania badań wła ciwo ci fizycznych.
Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na cinanie.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na odrywanie.
Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymało ci na oddzieranie.
Wyroby gumowe - Wytyczne przechowywania.

10.3. Inne dokumenty
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63, poz. 735).
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11. ZAŁ CZNIK
PRZYKŁAD ŁO YSKA ELASTOMEROWEżO
(wg materiału producenta)
1. Widok konstrukcji łożyska elastomerowego

2. Rodzaje produkowanych łożysk
Łożyska tego typu realizują poziome przemieszczenia konstrukcji przez odkształcalno ć
postaciową neoprenu (łożyska gumowe odkształcalne), albo – w przypadku wymaganych dużych
przemieszczeń – przez po lizg stalowej, górnej czę ci łożyska względem dolnej po warstwie PTFE
(łożyska gumowe lizgowe).
Wykonywane są zarówno łożyska gumowe odkształcalne jak i lizgowe o no no ciach od 0,3
MN do 2,0 MN.
Wymiary łożyskŚ






łożysko 0,3 MN

150 x 200 x 40 mm,

łożysko 0,6 MN

190 x 320 x 70 mm,

łożysko 1,2 MN

300 x 400 x 70 mm.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące próbnego obcią enia
obiektów in ynierskichŚ mostów, kładek, przepustów itp.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy
mostów. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4522, kategoria robótŚ 45221.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu
próbnego obcią enia obiektów in ynierskichŚ mostów, kładek, przepustów itp.
Roboty obejmująŚ
 wykonanie projektu próbnego obcią enia,
 oględziny obiektu przed próbnym obcią eniem,
 próbne obcią enie statyczne,
 oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obcią enia,
 ocenę wyników próbnego obcią enia i sporządzenie protokołu z próbnego obcią enia.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
1.4.1.

Próbne obciążenie - poddanie obiektu mostowego obcią eniu o warto ci okre lonej w projekcie
próbnego obcią enia, w celu sprawdzenia czy rzeczywiste, zmierzone ugięcia konstrukcji są
zgodne z teoretycznie obliczonymi warto ciami.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć ich wykonania oraz za zgodno ć z projektem
próbnego obcią enia, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.

2.2.

Materiały do próbnego obci enia mostu

Piasek lub woda jako materiał balastujący oraz stosowne do nich pojemniki - zgodnie z
projektem obcią enia i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposobem i materiałem.
3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, narzędzia i urządzenia, które nie gwarantują wymagań jako ciowych robót,
będą odrzucone przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do robót.
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3.2.

Sprz t do wykonania próbnego obci enia

a) Próbne obcią enie obiektu nale y wykonać obcią ając obiekt samochodami
cię arowymi (wywrotkami) załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym
o masie i naciskach na o okre lonymi w projekcie próbnego obcią enia, lub
pojemnikami wypełnionymi wodą lub piaskiem dla obiektów na które samochody nie
mogą wjechać (np. kładki dla pieszych lub dla przeprowadzenia instalecji).
b) Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników
tensometrycznych lub czujników elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami
pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi o
dokładno ci do 0,1 mm. Wykonawca – przed przystąpieniem do próbnego obcią enia –
przedstawi Inspektorowi Nadzoru dane techniczne stosowanych przyrządów
pomiarowych.
Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna
być łatwa do zamontowania i obsługi.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 4.

4.2.

rodki transportu

rodki transportu u yte do próbnego obcią enia wymagają zainstalowania na nich odpowiednich
ładunków, by uzyskać wymagane naciski na osie pojazdów, co wymaga odpowiedniego skontrolowania
na wagach w obecno ci Inspektora Nadzoru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 5.
Przed rozpoczęciem próbnego obcią enia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt próbnego obcią enia.
Projekt próbnego obcią enia powinien obejmowaćŚ
 schemat obcią enia ustroju niosącego z okre leniem kolejno ci obcią ania przęseł i
usytuowaniem obcią enia (pojemników lub samochodów),
 procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów,
 okre lenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć,
 obliczenie ugięć od rzeczywistych obcią eń u ytych w badaniach, wykonane dla wszystkich
punktów pomiarowych.
Przy opracowywaniu projekt próbnego obcią enia Wykonawca powinien opierać się na
zało eniachŚ próbne obcią enie wywoła w konstrukcji naprę enia/siły wewnętrzne o warto ciach
zbli onych do warto ci ekstremalnych dla obcią enia normatywnego obcią enie normatywne konstrukcji
jest zgodne klasą obcią enia podaną w Dokumentacji Projektowej.
5.2.

Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z „Projektem próbnego obcią enia”, wykonanym
przez Wykonawcę robót.
Próbne obcią enie mostu oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje na zlecenie
Zamawiającego IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana do badań budowli
mostowych. W ka dym przypadku podwykonawca wykonujący próbne obcią enie powinien być
niezale ny od Wykonawcy, niezale na od Wykonawcy.
Badanie powinno być przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymało ci projektowanej, a
więc po 28 dniach.
Próbne obcią enie powinno być przeprowadzane w takiej porze dnia, aby mo liwie
wyeliminować wpływ temperatury i nasłonecznienia na stan naprę enia i odkształcenia konstrukcji.
Najkorzystniej jest przeprowadzać te badania nocą (nie wcze niej ni 2 godziny po zachodzie słońca i nie
pó niej ni 2 godziny przed wschodem słońca) lub w dni bezsłoneczne.
Roboty przygotowawcze do próbnego obcią enia obejmująŚ
 opracowanie organizacji i przebiegu badań,
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przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej,
wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury,
monta i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury
pomiarowej,
oznakowanie na powierzchni górnej obiektu miejsc i kolejno ci ustawienia rodków
obcią ających oraz ich wytarowanie,
sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych.

5.2.1.

Oględziny obiektu przed i po próbnym obcią eniu
Oględziny nale y wykonać przed i po próbnym obcią eniu. Oględziny mają na celu wykrycie
nieuzbrojonym okiem uszkodzeń materiału elementów konstrukcji lub ich połączeń oraz stanu
nawierzchni i konstrukcji. W przypadku obiektu stalowego nale y dokładnie skontrolować spoiny i
materiał w ich sąsiedztwie.
Szczególnie nale y zwrócić uwagę czy nie pojawiły się rysy lub widocznie uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadomić o zauwa onych uszkodzeniach Inspektora Nadzoru.
5.3.

Próbne obci enie statyczne

Je eli w projekcie próbnego obcią enia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z
zachowaniem następujących warunkówŚ
a) Obcią enie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu
obcią ać taborem.
b) Obcią enie powinno być wprowadzone z prędko cią nie większą ni 0,5 m/s.
c) Wszystkie przemieszczenia nale y mierzyć z dokładno cią do 0,1 mm.
d) Obcią enie powinno pozostawać na przę le dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się
mniejszy ni 1% (konstrukcje elbetowe) lub 2 % (konstrukcje stalowe) całkowitego ugięcia
obliczeniowego.
Największe ugięcia ustroju niosącego powinny być ustalone na podstawie serii odczytów, a
mianowicie przynajmniejŚ
 dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obcią enia na obiekt,
 jeden odczyt bezpo rednio po całkowitym obcią eniu obiektu,
 seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłu szych ni 15 min w czasie
znajdowania się obcią enia na obiekcie,
 odczyt bezpo rednio po obcią eniu,
 seria odczytów następujących po sobie po obcią eniu, w odstępach co 15 min, dopóki
ró nice ugięć nie staną się mniejsze ni 1 % (konstrukcje elbetowe) lub 2 % (konstrukcje
stalowe) ugięcia całkowitego,
 łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego nale y wykonać badania dotyczące osiadania
podpór oraz przesuwu ło ysk,
 równolegle z pomiarem odkształceń nale y wykonywać oględziny konstrukcji w punktach
charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć.
Podczas wykonywania próbnego obcią enia nale yŚ
 rejestrować temperaturę, wilgotno ć, nasłonecznienie itp. czynniki,
 stosować dwie ró ne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych
niwelację i czujniki mechaniczne,
 jednocze nie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielko ci (stosując np. niwelację
przy du ej liczbie punktów pomiarowych trzeba przewidzieć kilka stanowisk
pomiarowych),
 powtarzać ka dy pomiar,
 prowadzić dziennik badań.
Dla obiektów elbetowych ugięcia pomierzone powinny mie cić się w granicach
dopuszczalnych odchyleń wg PN-77/S-10040. Dla obiektu stalowego przemieszczenia i odkształcenia
sprę yste nie mogą być większe od warto ci obliczonych dla rzeczywistego obcią enia próbnego, a
przemieszczenia trwałe i sprę yste d wigarów głównych nie mogą przekroczyć warto ci dopuszczalnych
wg PN082/S-10052.
Po zakończeniu próbnego obcią enia, obiekt nale y poddać szczegółowym oględzinom w celu
wykrycia ewentualnych zmian lub uszkodzeń.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź
ST – 07.07.03

Strona 5

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 6.

6.2.

Zakres badań

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji, a w szczególno ciŚ
 Cię ar balastu u ytego do próbnego obcią enia mo e ró nić się od podanego w projekcie
próbnego obcią enia nie więcej ni o ± 5%. Obcią enia na o pojazdów powinny być
sprawdzane bezpo rednio przed rozpoczęciem próbnego obcią enia.
 Przed i po próbnym obcią eniu nale y przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu wykrycia
ewentualnych rys i innych widocznych uszkodzeń.
 Odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń
powinny być zgodne z ST.

rodki transportowe u yte do próbnego obcią enia muszą być sprawne.
 Kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa.
 Sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodno ć z projektem próbnego
obcią enia.
Wykonawca powinien ująć wszystkie odczyty i obserwacje przeprowadzone w czasie próbnego
obcią enia w raporcie, który przeka e Inspektorowi Nadzoru. W raporcie powinno być zawarte
porównanie otrzymanych wyników z odpowiednimi obliczonymi warto ciami.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest ryczałt za wykonanie próbnego obcią enia obiektu.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Roboty objęte
niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów,
badań i oceny wizualnej. Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny,
wykonane roboty nale y uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało
wynik ujemny wykonane roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego
odbioru.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1.
9.
9.2.

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót obejmujeŚ
 wykonanie projektu próbnego obcią enia,
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 przygotowanie robót i ich oznakowanie,
 najem rodków transportowych, lub pojemników na wodę lub piasek, ich załadunek,
wa enie i rozładunek oraz dojazd do miejsca próbnego obcią enia, udział w próbnym
obcią eniu,
 ustawienie rodków transportowych lub pojemników, na górnej powierzchni badanej
konstrukcji w okre lonych miejscach,
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przeprowadzenie badań w czasie próbnego obcią enia obiektu przez jednostkę
naukowobadawczą wskazaną przez Inspektora Nadzoru oraz opracowanie wyników badań
uzyskanych w czasie próbnego obcią enia,
likwidacja oznakowania po zakończeniu robót,
uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.

PN-77/S-10040
PN-85/S-10030
PN-91/S-10042

4.
5.

PN-89/S-10050
PN-82/S-10052

elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Obcią enia.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprę one.
Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź
ST – 07.07.03

Strona 7

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

Specyfikacja Techniczna nr

83

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-03.04.03
MUR OPOROWY Z ELEMENTÓW
PROEFABRYKOWANYCH TYPU L (REKERS)

Kraków, listopad 2012 r.

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 03.04.03

Strona 1

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

SPIS TRE CI
ST-03.04.03

MUR OPOROWY Z ELEMENTÓW
PROEFABRYKOWANYCH TYPU L (REKERS)
1.

WST P ..................................................................................................................................... 3

2.

MATERIAŁY ........................................................................................................................... 3

3.

SPRZ T. ................................................................................................................................... 3

4.

TRANSPORT ........................................................................................................................... 4

5.

WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................... 4

6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT ............................................................................................ 4

7.

OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................... 5

8.

ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................... 5

9.

PODSTAWA PŁATNO CI...................................................................................................... 5

10.

PRZEPISY ZWI ZANE ..................................................................................................... 5

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 03.04.03

Strona 2

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o.

1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i montażu
muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L (np. REKERS).
Kod wspólnego słownika zamówień: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
Dział robót: 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4522, kategoria robót: 45223.
1.2.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów oporowych z elementów prefabrykowanych typu L (np. REKERS). W zakres
robót wchodzą:
 zakup i dostarczenie na budową elementów typu L,
 montaż (ustawienie) prefabrykatów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

typu L.
2.2.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu muru oporowego są elementy prefabrykowane
Elementy prefabrykowane typu L.

2.2.1.

2.2.2.

Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych:

 odchyłki długości elementów ± 6 mm,
 odchyłki innych wymiarów niż długości ± 3 mm,
Wymagania dotyczące cech fizycznych:





3.

beton klasy C30/37, nasiąkliwość nie większa niż 5%, stopień mrozoodporności F=150 (wg
PN-88/B-06250), stopień wodoszczelności W-8 (wg PN-88/B-06250), wartość W/C < 0,5,
stal zbrojeniowa zgodna z normą PN-89/H-84023/06 gładka St3SX-Ra=200MPa,
żebrowana 18G2-b lub 34GS - Ra=295MPa,
stal zbrojeniowa BSt500-S lub inne spełniające warunki stali A-IIIN i posiadające aprobatą
techniczną IBDiM.

SPRZ T.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
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 dźwigiem samochodowym,
 koparką chwytakową.
Sprzęt użyty do montażu elementów powinien być zgodny z zaleceniami producenta.
4.

TRANSPORT

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi. W trakcie
przewożenia muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2.

Zakres wykonywanych robót.
Zakres wykonywanych robót obejmuje:
 dostarczenie elementów prefabrykowanych na budowę,
 wyznaczenie linii zabudowy i rzędnych posadowienia,
 ułożenie warstwy wyrównawczej,
 ustawianie i rektyfikacja elementów typu L.

5.3.

Uwagi szczegółoweŚ

Przed przystąpieniem do montażu elementów prefabrykowanych typu L należy ocenić ich stan
techniczny. Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu
geodezyjnego (teodolit, niwelator). Przy układaniu elementów typu L należy przestrzegać bezwzględnie
zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego.
6.
6.1.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Zakres kontroli

 sprawdzenie cech zewnętrznych elementów prefabrykowanych,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów,
 badania laboratoryjne.
6.1.1. Sprawdzanie cech zewnętrznych
Polega na:
 oględzinach zewnętrznych,
 sprawdzeniu wymiarów elementów wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji (należy użyć
przymiarów atestowanych z podziałką milimetrową).
 Do dostarczonych elementów producent musi dołączyć atest zawierający:
 nazwę i adres producenta,
 datę wystawienia atestu,
 wykaz cech elementów objętych atestem,
 opis przeprowadzonych badań.
6.1.2. Oznaczenie prefabrykatu
Każdy prefabrykat musi być trwale oznaczony. Oznaczenie musi zawierać: datą produkcji i nr
elementu. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych typu L polega na:
 wizualnej ocenie jakości robót,
 sprawdzeniu geometrii ustawienia elementów typu L. Dokładność ustawienia nie może
przekraczać 0,2% (6 mm na długości 3 m).
6.1.3. Badania laboratoryjne betonu użytego do produkcji elementów typu L polegają na:



badaniach cech wytrzymałości, badania nasiąkliwości betonu,
badaniach mrozoodpomości i wodoszczelności. Badania te należy wykonać zgodnie z
Polskimi Normami.
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7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m² powierzchni zamontowanych elementów prefabrykowanych muru
oporowego.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje się następujących odbiorów:
 odbiór elementów prefabrykowanych typu L przed wbudowaniem, zgodnie z pkt. 6.1.1. i
6.1.3. niniejszej specyfikacji,
 końcowy odbiór muru wykonanego z elementów typu L, zgodnie z pkt. 6.1.2. niniejszej
specyfikacji. Z odbioru końcowego musi być sporządzony protokół.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie na budową elementów typu L, ułożenie
warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 lub z gruntów sypkich, osadzenie (montaż) prefabrykatów.
Cena nie zawiera zasypki konstrukcyjnej muru.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-88/B-30005
PN-88/B-30000
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250

Cement hutniczy.
Cement portlandzki.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Beton zwykły.
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1.

WST P

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji papą zgrzewalną grubo ci ≥ 0,5 cm na obiektach in ynierskich.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45320000-6 Roboty izolacyjne. Dział robót 45, grupa
robótŚ 453, klasa robótŚ 4532, kategoria robótŚ 45320.
1.2.

Zakres robót obj tych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3.

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego i płyt przej ciowych obiektów mostowych.
Pod zabudową chodnikową i gzymsową oraz pod krawę nikiem izolację nale y układać
podwójnie.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.
1.4.1.

Asfaltowa papa termozgrzewalna - papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy są zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypką mineralną o
odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana
jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym.

1.4.2.

rodek gruntujący - preparat asfaltowy lub ywiczny nanoszony na powierzchnię budowli przed
nało eniem wła ciwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepno ć izolacji do podło a.

1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 1.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotycz ce materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną Aprobatę Techniczną
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM).
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru za wiadczenia producenta potwierdzające
spełnienie przez materiał izolacyjny wymaganych wła ciwo ci oraz trwało ci, a tak e wyniki
przeprowadzonych badań.
2.2.

Wymagania dotycz ce materiałów

2.2.1.

Papa termozgrzewalna
Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Asfaltowa
papa powinna mieć równomiernie rozło oną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia
powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poni szej tabeli.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPźCYŻIKACJź TźCHNICZNź
ST – 07.02.05

Strona 3

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.

Lp. Wła ciwo ci

Badania wg

1
2
3

Długo ć arkusza
Szeroko ć arkusza papy
żrubo ć arkusza

4

żrubo ć warstwy izolacyjnej pod
osnową

5

żiętko ć,-5°C/Ø30 mm

6

Przesiąkliwo ć

PN-90/B-04615
PN-90/B-04615
Procedura
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-02
Procedura
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-03
PN-90/B-04615
PN-90/B-04615
IBDiM
PN-90/B-046I5

7
8

Nasiąkliwo ć
Siły zrywające przy rozciąganiuŚ
- wzdłu ,
PN-90/B-04615
- w poprzek.
9 Wydłu enie przy zerwaniuŚ
- wzdłu ,
PN-90/B-04615
- w poprzek.
10 Siła zrywająca przy rozdzieraniu
(oznaczenie wykonane w temp.
Procedura
20±2°C)Ś
badawcza IBDiM
Nr PB-TM-05
- wzdłu ,
- w poprzek.
11 Przyczepno ć do podło a betonowego
Procedura
metodą „pull-off” (oznaczenie nale y badawcza IBDiM
wykonać w temp. 20±2°C)
Nr PB-TM-06
12 Odporno ć na działanie podwy szonej
PN-90/B-04615
temperatury, 100°C, 2h

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Wymagania warto ć
asfaltowych pap
termozgrzewalnych
Jednostka
przeznaczonych na izolacje
jednowarstwowe dwuwarstwowe
cm
L +2,5% L
cm
S ± 2,5% S
mm

5.0

3.0

mm

2.0

1.2

temp. [°C]
r. Wałka fi
[mm]

spełnia

Mpa

0.5

%

≤1

N
N

500
500

400
400
50
60

%

N
N

≥ 80
≥ 80

50
50

Mpa

spełnia

-

spełnia

S - szeroko ć arkusza papy wg producenta
L - długo ć arkusza papy wg producenta

2.2.2.

rodki gruntujące
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, nale y stosować asfaltowy
lub ywiczny rodek gruntujący.
Wła ciwo ci wymagane dla rodków gruntujących podano w tabelachŚ
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego rodka gruntującego
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wła ciwo ć
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
Sprawdzenie konsystencji roboczej
Oznaczanie zdolno ci wysychania
Oznaczanie zawarto ci wody 4)

Jednostka
%

Wymagana warto ć
<0,5

Oznaczanie sedymentacji 4)

%

< 1,0

Oznaczanie lepko ci, kubek Nr 4

S

± r| ± 10%

1)

Metoda badań wg
1)
2)
3)
PN-C-04523Ś1983
Procedura badawcza IBDiM Nr
PB-TM-X7
PN-źN ISO 2431Ś1999

rodek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu i
zanieczyszczeń mechanicznych.
2) rodek gruntujący w temperaturze 20± 2°C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką
równą błonkę bez pęcherzy.
3) rodek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze 20 ± 2°C po dotknięciu nie powinien
pozostawiać na palcach widocznych ladów rozmazującego się asfaltu.
4) W Aprobacie Technicznej powinny być okre lone wymagania dla jednej wła ciwo ci.
Wła ciwo cią podstawową jest zawarto ć wody. Wymagania dla sedymentacji okre la się dla
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tych roztworów asfaltowych, dla których okre lenie zawarto ci wody według PN-C-04523Ś1983
nie jest mo liwe.
5) Lepko ć okre lona przez producenta.
Tabela 3 Wymagania wobec ywicznego rodka gruntującego
Lp. Wła ciwo ć
Czas zachowania wła ciwo ci roboczych w
1
temperaturze 20°C
2 żęsto ć
3 Lepko ć
4 Twardo ć Shore'a twardo ciomierz typu D
Przyczepno ć do podło a betonowegoŚ
5 - przed badaniem mrozoodporno ci,
- po badaniu mrozoodporno ci.
6 Przyczepno ć do podło a stalowego

Jednostka

Wymagana wymagana

min.

≥ 20

3

g/cm
mPas
°Sh D

p ± 2,5% p 1)
η ± 5% η 2)
>80

MPa
MPa

≥ 1,5
≥ 1,2

MPa

≥ 0,4

Metoda badań według
Procedura badawcza IBDiM
Nr TWm-24/97
PN-C-89085.03.1987
PN-C-89085.04.1986
PN-C-04238Ś1980
Procedura badawcza IBDiM
Nr PB-TM-X3
Procedura badawcza IBDiM
Nr PB-TM-X4

1) p - gęsto ć okre lona przez producenta
2) η - lepko ć okre lona przez producenta

3.
3.1.

SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jako ciowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
3.2.

Sprz t do wykonania robót izolacyjnych

Do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowaćŚ
 szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprę arka z filtrem przeciwolejowym – do
oczyszczania podło a
 szczotki, wałki, pistolety - do nakładania rodka gruntującego,
 no e do cięcia izolacji grubej,
 drewniane łaty,
 namiot foliowy lub brezentowy, elektryczne dmuchawy do ogrzewania (je li będą konieczne),
 palniki na propan/butan, wałki - do układania izolacji
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 4.

4.2.

Transport arkuszy papy

Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szeroko ci co
najmniej 60 cm. Na ka dym opakowaniu papy nale y umie cić etykietę zawierającą daneŚ
a) nazwę i adres producenta
b) oznaczenie
c) datę produkcji i numer partii
d) wymiary arkuszy papy
e) informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej
Rolki papy nale y przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od ródeł
ciepła. Rolki papy nale y ustawiać w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych.
Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna być okre lona przez producenta. Rolki papy
nale y przewozić krytymi rodkami transportowymi. Powinny być one zabezpieczone dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
4.3.

Transport rodka gruntuj cego

Asfaltowy rodek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe.
Bębny nale y magazynować w pozycji stojącej z dala od ródeł ognia i elementów grzejnych, w
warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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Asfaltowy rodek gruntujący, pakowany jak wy ej, mo e być przewo ony dowolnymi rodkami
transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu dla materiałów klasy IIIa - w sprawie
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze
rodkiem gruntującym nale y ustawiać w pozycji stojącej, ci le jeden obok drugiego najwy ej w dwóch
warstwach, tak aby tworzyły zwartą cało ć zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Składniki ywicznego rodka gruntującego ( ywica i utwardzacz) powinny być pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400Ś1989 w taki sposób, aby na jedno opakowanie ywicy
przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.
Składniki ywiczne nale y transportować zgodnie z PN-C-81400Ś1989 i aktualnie
obowiązującymi przepisami transportowymi.
Na ka dym opakowaniu rodka gruntującego nale y umie cić etykietę zawierającą następujące
daneŚ
 nazwę i adres producenta,
 datę produkcji,
 numer partii wyrobu,
 masę netto,
 termin przydatno ci do u ycia,
 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM,
 informację o proporcji mieszania (w przypadku rodka ywicznego),
 napis „Ostro nie z ogniem”.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.
5.2.

Warunki układania izolacji

W trakcie układania izolacji nale y stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny
być spełnione poni sze warunki.
Roboty izolacyjne nale y wykonywać w okresie od 1 kwietnia do 31 pa dziernika przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i m awki, bezpo rednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotno ć względna powietrza jest większa ni 85%. Roboty mo na
prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podło a >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podło a przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3° C wy sza od punktu rosy.
Nie nale y prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru.
W pobli u wykonywanych robót nie mogą być składane adne materiały sypkie i pylące. Roboty
izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się
uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w
przewa ającej ilo ci wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych.
Je li zachodzi konieczno ć układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak
niewła ciwa temperatura lub wilgotno ć powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym
lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Je eli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10° C,
materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
5.3.

Podłoże betonowe pod izolacj

Podło e pod izolację powinno posiadać odpowiednie, zgodne z Dokumentacją Projektową,
spadki, być gładkie, czyste i suche.
Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłu nych powinno następować podczas
betonowania płyty. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami
wibracyjnymi.
Podło e betonowe pod izolację powinno spełniać wymaganiaŚ
 Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podło a osiągnie wiek min. 21 dni.
Zalecane jest, aby beton na który układana jest izolacja miał 28 dni.
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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5.4.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Odchylenie równo ci
powierzchni zmierzone na łacie długo ci 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.
żładko ć powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, głębień i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówno ci do 3 mm
lub wgłębienia do 5 mm, chyba e producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich czę ci pylastych i złuszczeń,
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie
powierzchni wykonać nale y przez piaskowanie, a następnie przedmuchanie sprę onym
powietrzem lub oczyszczenie szczotkami, odkurzaczem.
Wilgotno ć betonu (2 cm poni ej powierzchni) nie mo e przekraczać 4% Wytrzymało ć podło a
betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy rednicy krą ka próbnego 0 50 mm powinna
wynosić nie mniej ni 1,5 MPa.
Gruntowanie podłoża

żruntowanie podło a powinno się wykonać przy u yciu firmowego primera. Materiał gruntujący
nale y nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Nale y zwrócić uwagę na
wymagane zu ycie primera na m powierzchni betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i
uzale nienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a
primer nie brudzi ręki). Primer nale y dokładnie wetrzeć za pomocą szczotek w powierzchnię płyty, tak
aby nie tworzyły się zastoiny w zagłębieniach. Jednorazowo mo na zagruntować tylko taką
powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie
zaizolowaną w ciągu okre lonego przez producenta okresu czasu, nale y ponownie zagruntować.
W pierwszej kolejno ci nale y pokryć primerem naro niki - wklęsłe i wypukłe, powierzchnie w
pobli u wpustów, sączków, słupów barier i dylatacji. Przed uło eniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza
się ruchu pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach.
5.5.

Układanie izolacji

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą IBDiM.
Przed rozpoczęciem robót nale y sprawdzić, czy przygotowany materiał izolacyjny ma
odpowiednią jako ć, czy nie jest sklejony w rolce, zgięty lub popękany, czy ma wymaganą
grubo ć i wygląd zgodny z wymaganiami odpowiedniej normy lub Aprobaty Technicznej.
Przed rozpoczęciem robót nale y odpakować tylko taką liczbę rolek izolacji, która będzie zu yta
w trakcie jednej zmiany roboczej. Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji nale y sprawdzić, czy
zagruntowana powierzchnia jest sucha (mo na to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni
czystą i suchą dłonią, je li dłoń nie lepi się do podło a i pozostaje czysta, mo na uznać e zagruntowana
powierzchnia jest dostatecznie sucha), i wolna od zanieczyszczeń. Izolacja mo e być przyklejana do
podło a (uprzednio zagruntowanego) jedynie przez stopienie spodniej warstwy arkusza przy u yciu
palnika gazowego.
Roboty nale y rozpocząć od uło enia podwójnej izolacji pod zabudową chodnikową, belką
gzymsową i krawę nikiem. Układanie pod nawierzchnię izolacji rozpoczynamy od najni szego punktu
obiektu posuwając się w górę. Połączenie między izolacją pod chodnikiem i nawierzchnią powinno
zapewniać wła ciwy spływ wody ( w tym celu nale y wstępnie pozostawić fragment górnej warstwy
izolacji pod chodnikiem nie przyklejony do podło a) Izolację nale y układać w taki sposób, aby w
adnym miejscu jej całkowita grubo ć nie przekraczała 3 grubo ci arkusza i zapewniony był odpływ
wody z obszaru odsłoniętego złącza. Podczas łączenia arkuszy, z dolnego arkusza w obrębie złącza
nale y usunąć posypkę.
Nale y zwracać szczególną uwagę na dokładno ć i szczelno ć wykonywanych złączy.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb
arkusza na odległo ć ca 1 cm oraz na całej długo ci podgrzewanej rolki.
Zakład podłu ny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być wę szy ni 8
cm, natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm, chyba e producent poda
inaczej.
Po nało eniu izolacji nale y w jak najszybszym terminie poło yć zaprojektowaną nawierzchnię
asfaltową. Nie mo na dopuszczać, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i wybrzuszenia.
Powstałe wady wpływające na integralno ć izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny
zostać naprawione i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed uło eniem jakiejkolwiek następnej
warstwy lub cały system nale y wykonać ponownie.
W trakcie układania pierwszej warstwy nawierzchni na gotowej izolacji, temperatura mieszanki
mineralno-bitumicznej powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej dla
Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
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zastosowanego materiału izolacyjnego. Podczas zagęszczania mieszanki nale y zwracać szczególną
uwagę, aby nie zniszczyć (albo nie zerwać) uło onej izolacji, poniewa naprawa jest bardzo trudna,
kosztowna, pracochłonna i nie gwarantuje pełnej szczelno ci naprawianego systemu. Dostawy mieszanki
z wytwórni na plac budowy powinny być tak zorganizowane, aby zapewnić ciągły proces układania
nawierzchni. Szczególnie jest istotnym, aby nie dochodziło do zatrzymania rozkładarki. Pojazdy
dostarczające mieszankę nie powinny skręcać na obiekcie. Hamowanie i rozpoczynanie ruchu pojazdu
powinno odbywać się bardzo powoli i uwa nie, aby nie doszło do uszkodzenia izolacji. Robotnicy
biorący udział przy układaniu i zagęszczaniu mieszanki, a tak e przy dostarczaniu mieszanki z wytwórni
do układarki powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie warunków wykonywania nawierzchni na
izolacjach mostowych.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 6.

6.2.

Kontrola jako ci

6.2.1.

Sprawdzenie materiałów - na podstawie dokumentów stwierdzających ich zgodno ć z niniejszą
ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jako ć powinny być poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań powinny być zgodne z pkt. 2 niniejszej ST i
odnotowane w Dzienniku Budowy

6.2.2.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podło a
Sprawdzenie powierzchni podło a nale y przeprowadzać za pomocą łaty o długo ci 4,0 m,
przyło onej w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 20 m powierzchni podło a i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładno cią do 1 mm na zgodno ć z wymaganiami niniejszej ST.
Sprawdzenie wytrzymało ci podło a na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy
rednicy krą ka próbnego 0 50 mm wg zasadyŚ 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min 5
oznaczeń wg PN-92/B-01814. Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w pkt 5.3 niniejszej
ST.
6.2.3.

Sprawdzenie poprawno ci układania izolacji
Sprawdzenie prawidłowo ci uło enia rodka gruntującego nale y przeprowadzać wzrokowo w
czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie wła ciwych materiałów i liczbę ich warstw. Ka da
warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub
do uprzednio uło onej warstwy. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu nale y przeprowadzać
wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na ka de 10 - 20 m powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy d więk
wiadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem.
Je eli Inspektor Nadzoru tak zadecyduje, nale y wykonać niszczące badanie przylegania izolacji
do podło a, w wybranych przez Inspektora Nadzoru punktach. Badanie nale y wykonać wg procedury
wybranej przez Inspektora Nadzoru. Następnie nale y naprawić uszkodzona izolację, wg zaleceń
Inspektora Nadzoru.
W trakcie układania izolacji nale y kontrolować wielko ć zakładów oraz rozchodzenie się
wytopionej masy bitumicznej poza obręb arkusza - zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
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8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty nale y
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je eli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane
roboty nale y uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodno ci z ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.
9.1.
9.
9.2.

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt
Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za wykonaną i odebraną ilo ć m2 (metrów kwadratowych) powierzchni izolowanej.
Cena jednostkowa obejmujeŚ
 zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,
 przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
 uło enie izolacji zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową,
 wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6.
Cena uwzględnia równie zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca
pracy, jak równie wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-90/B-04615
PN-83/C-04523
PN-89/C-89085.03
PN-80/C-04238
PN-źN ISO 2431Ś1999
PN-86/C-89085.04
PN-89/C-81400
PN-92/B-01814

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
Oznaczanie zawarto ci wody metodą destylacyjną.
ywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęsto ci (masy wła ciwej).
żuma. Oznaczanie twardo ci wg metody Shore'a.
Żarby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych.
Nienasycone ywice poliestrowe. Metody badań . Oznaczanie lepko ci.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
elbetowe. Metoda bada przyczepno ci powłok ochronnych.

10.2. Inne
1.
2.

Procedury badawcze IBDiM.
Rozporządzenie Ministra Transportu i żospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty in ynierskie i ich usytuowanie.
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1
1.1

WST P
Przedmiot S.T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem cianki (obudowy) berlińskiej.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45243600-8 Roboty budowlane w zakresie cianek
szczelnych. Dział robót 45, grupa robótŚ 452, klasa robótŚ 4524, kategoria robótŚ 45243.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową cianki berlińskiej. Wymagania dotyczące ewentualnego podparcia obudowy (np.
kotwy, stalowe konstrukcje rozpierające) są przedmiotem odrębnych Specyfikacji Technicznych.
1.4

Okre lenia podstawowe

1.4.1

Opinka
Wypełnienie między palami cianki berlińskiej przenoszące na nie parcie gruntu.
1.4.2
Pal cianki berlińskiej
Smukły element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do przenoszenia na
podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu na opinkę.
1.4.3
cianka berlińska
Obudowa wykopu, składająca się z pali cianki berlińskiej i opinki.
1.4.4
rednica otworu
rednica narzędzia wiertniczego lub rury osłonowej, z pominięciem poszerzeń.
1.4.5
Zawiesina
Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego iłu z wodą oraz z dodatkami aktywującymi,
wykazująca wła ciwo ci tiksotropowe, służąca do zapewnienia stateczno ci otworu.
1.4.6
Zawiesina samotężejąca
Zaczyn cementowo-bentonitowy wiążący, który stabilizuje stalowy profil pala w gruncie.
1.4.7
Głęboko ć osadzenia pala
Okre lona w Dokumentacji Technicznej różnica między rzędną poziomu terenu, a rzędną
podstawy pala, składająca się z głęboko ci opinanej i głęboko ci utwierdzenia.
1.4.8
Głęboko ć opinana
Odsłaniana w trakcie głębienia wykopu czę ć pala, na której zakładana jest opinka stanowiąca
różnicę rzędnych poziomu terenu i dna wykopu.
1.4.9
Głęboko ć utwierdzenia
Czę ć pala ustabilizowana w gruncie, stanowiąca różnicę rzędnych dna wykopu i podstawy pala.
1.4.10 Stabilizacja pala w gruncie
Proces powodujący przenoszenie przez pal na podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu
na opinkę.

1.5

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć wykonania oraz za zgodno ć z Dokumentacją
Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1

Dokumentacja Techniczna
Dokumentacja Techniczna na podstawie, której wykonuje się ciankę berlińską powinna
zawieraćŚ
 plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących
fundamentach lub innych przeszkodach oraz (w razie potrzeby) wymagania dotyczące
zabezpieczeń i sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,
 dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw
gruntu, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o
przepuszczalno ci warstw oraz składzie chemicznym wód i agresywno ci rodowiska,
 projekt wykonawczy cianki berlińskiej i sposób prowadzenia wykopu przy ciance,
 projekt monitorowania sąsiednich obiektów je li znajdują się w strefie wpływu wykopu,
 Program Zapewnienia Jako ci i wymagania BHP.
1.5.2
Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze strony
Zamawiającego.
1.5.3
Zgodno ć z dokumentacją
ciankę berlińską należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. W
przypadku stwierdzenia niezgodno ci warunków gruntowych z podanymi w DT lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczno ci, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę
odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
1.5.4
Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.

2
2.1

MATERIAŁY
Stal kształtowa
Wymagania odno nie stali kształtowej podano w Dokumentacji Projektowej.

2.2

Zbrojenie
Wymagania odno nie stali zbrojeniowej podano w Dokumentacji Projektowej.

2.3

Zawiesina
Wymagania odno nie zawiesiny podano w Dokumentacji Projektowej.

2.4

Zawiesina samot żej ca

Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien być przygotowany na miejscu budowy z cementu
portlandzkiego CEM II klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1Ś2002/A3Ś2007 oraz bentonitu
S11. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek niedających się rozgnie ć w palcach.
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania zaczynu. Woda do
zaczynu powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwo ci lub dobrze zbadanych. Woda
pitna z wodociągu nie wymaga badań. Wymagana wytrzymało ć zaczynu cementowo-bentonitowego po
związaniu i stwardnieniu powinna wynosić ok. 1 MPa.
Stosunek w/c=0,3 w zależno ci od warunków gruntowych z dodatkiem bentonitu w ilo ci 25%
w stosunku wagowym do ilo ci cementu. Zaleca się stosować cement oraz bentonit workowany z
dozowaniem ręcznym. Zaczyn cementowo-bentonitowy powinien być wbudowany bezpo rednio po
przygotowaniu.
2.5

Beton

Wła ciwo ci betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikają z Dokumentacji Technicznej.
Receptura mieszanki betonowej musi zapewniać odporno ć na segregację, dobrą zdolno ć rozpływu,
zdolno ć samozagęszczania, urabialno ć potrzebną na czas formowania palaś ze względu na to, nie należy
używać mieszanek na kruszywie łamanym.
2.6

Opinka

Do wykonania opinki mogą być stosowane elementy drewniane, żelbetowe, stalowe i z tworzyw
sztucznych, również staroużyteczne. Opinka powinna mieć parametry geometryczne i wytrzymało ciowe
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zgodne z Dokumentacją Techniczną. Jeżeli w Dokumentacji Technicznej nie okre lono inaczej, stosuje
się opinkę o przekroju 10x10 cm z drewna sosnowego klasy C24. Długo ci bali opinki docina się na
wymiar dostosowany do rzeczywistego rozstawu pali.
2.7

Podparcie obudowy

W przypadku obudów podpieranych (kotwionych, rozpieranych) podparcie należy wykonać wg
Dokumentacji Technicznej.
3

SPRZ T

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
Sprzęt do wykonywania pali osadzanych w otworach powinien być zgodny ze Specyfikacją
Techniczną Pale wiercone rurowane i Specyfikacją Techniczną Pale CFA.
W przypadku wykonywania pali metodą wbijania lub wwibrowywania stosuje się wibromłot
zawieszany na dźwigu samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromłota
muszą być dostosowane do rodzaju gruntu w jakim pogrążane będą pale. Dźwig użyty do zawieszenia
wibromłota musi posiadać odpowiedni wysięg i udźwig dostosowany do ukształtowania terenu i
położenia.
W przypadku gruntów, w których w Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie
ułatwiające wbijanie lub wwibrowywanie profilu stalowego zastosować należy wiertnicę zgodną ze
Specyfikacją Techniczną Pale CFA. rednica użytego widra zgodnie z Dokumentacją Techniczną.
Do prefabrykacji stalowych elementów cianki berlińskiej w warunkach budowy należy
zastosować palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia oraz spawarki elektryczne do łączenia odpowiednich
elementów.
Do pomiaru rzędnej główki pala w trakcie montażu stosuje się niwelator.
Do docinania opinki drewnianej należy używać piły łańcuchowej.
Pogłębianie wykopu odbywa się w sposób zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie
gruntu z fragmentu cianki między palami w celu założenia opinki wykonywane jest ręcznie przy użyciu
szpadli.
W przypadku kotwienia cianki sprzęt użyty do wykonania kotew musi być zgodny z
odpowiednią Specyfikacją Techniczną.
4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
Transport materiałów może być dokonany rodkiem transportu w warunkach zabezpieczających
je przed przemieszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami.
Wymagania dotyczące ewentualnego transportu zbrojenia kotew gruntowych zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną.
5

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
Konstrukcja i sposób wykonania cianki berlińskiej powinny być zgodne z Dokumentacją
Techniczną.
5.1

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji no nej obudowy berlińskiej należy wytyczyć
położenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali należy sprawdzić czy nie występują kolizje z instalacjami
podziemnymi wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale
dostrzeżonymi w terenie. W przypadku podejrzenia kolizji należy wykonać odkrywki kontrolne w celu
jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystąpieniem do wbudowania pali należy
sprawdzić zgodno ć rzędnej terenu z założoną w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku zaistniałych kolizji lub znaczących niezgodno ci założeń projektowych z
warunkami zastanymi w terenie, należy niezwłocznie powiadomić nadzór.
5.2

Przygotowanie pali

Należy stosować profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymało ciowych
przyjętych w Dokumentacji Technicznej. Jeżeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza się
zastosowanie elementów staroużytecznych. Pal na głęboko ci utwierdzenia może zostać wykonany w
postaci kosza ze stali zbrojeniowej. W takim wypadku należy wykonać odpowiednie, okre lone w
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Dokumentacji Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku
obudowy kotwionej, jeżeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie każdego pala
niezależnie w profil stalowy, należy wspawać rurę przej ciową. Konstrukcja rury przej ciowej wg
Dokumentacji Technicznej. Pale wykonuje się z profili stalowych docinanych na wymiar lub łączonych z
krótszych elementów poprzez spawanie doczołowe pasów i rodników łączonych czę ci. W
uzasadnionych przypadkach stosuje się nakładki na pasach i rodniku, łączące czę ci profili. Szczegóły
połączenia wg Dokumentacji Technicznej.
Kosze zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Kosze muszą być
odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla
zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze należy stosować elementy
dystansowe.
5.3

Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali cianki berlińskiej w gruncie należy wykonać jedną z poniższych metod. Przy
wyborze metody należy kierować się przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budową geologiczną
podłoża i bezpo rednim sąsiedztwem budowy, mogącym mieć wpływ na realizację robót. Wszelkie
niezgodno ci warunków gruntowych z Dokumentacją Techniczną, Wykonawca powinien zgłosić
nadzorowi.
5.3.1
Wiercenie w osłonie rurowej
Wiercenie i zabezpieczenie stateczno ci cian otworu należy wykonywać zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Pale wiercone rurowane. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją
w gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez
wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub
zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów
dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczno ci otworu są bezwzględnie wymagane na głęboko ci
utwierdzeniaś na głęboko ci opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.2
Wiercenie w osłonie zawiesiny
Wiercenie i zabezpieczenie stateczno ci cian otworu należy wykonywać zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Pale wiercone w osłonie zawiesiny. Do zabezpieczenia stateczno ci otworu
można użyć zawiesiny samotężejącej. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie,
stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu
betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub poprzez pozostawienie
w otworze zawiesiny samotężejącej. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych
wymogów dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczno ci otworu są bezwzględnie wymagane na
głęboko ci utwierdzeniaś na głęboko ci opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.3
Wiercenie bez osłony
W szczególnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku występowania w podłożu gruntów
spoistych, w stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrożeń związanych z otoczeniem
budowy, można stosować wiercenie bez osłony. Pal należy umie cić w otworze przed jego stabilizacją w
gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez
wypełnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone
rurowane lub zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie jest wymagana tylko na głęboko ci
utwierdzenia.
5.3.4
Wiercenie widrem ciągłym
Wiercenie należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale
CFA.
Wypełnienie otworu należy wykonać poprzez przewód w widrze w trakcie jego wyciągania. Do
wypełnienia otworu może zostać użyty beton lub zawiesina samotężejąca. Niezwłocznie po wypełnieniu
otworu należy wprowadzić do niego pal, stosując prowadnice centrujące.
5.3.5
Wwibrowywanie (lub wbijanie)
Pale przed rozpoczęciem ich pogrążania należy ustawić nad docelowym miejscem ich
wbudowania i wypionować. Po rozpoczęciu wwibrowywania (lub wbijania) należy w początkowej fazie
pogrążania pala w gruncie kilkakrotnie kontrolować pionowo ć profilu. W przypadku pojawienia się
odchyłek należy pal wyciągnąć i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowić. W przypadku wykonywania
pali w gruntach bardzo spoistych lub z kamieniami, pogrążanie profilu stalowego pala, poprzedza
podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego wbudowania. Podwiercanie nie może sięgać głębiej
niż głęboko ć opinana.
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W zależno ci od warunków miejscowych mogą być zastosowane kombinacje powyższych

metod.
5.4

Montaż opinki

W trakcie pogłębiania wykopu odsłaniany jest gruntu między palami cianki berlińskiej. Grunt
pomiędzy palami należy usuwać ręcznie, starannie dopasowując powierzchnie wykopu do lica opinki. W
miejscach tych, w przestrzeni między palami, montowana jest opinka drewniana. Krawędziaki opinki
docinane są na wymiar między palami tak, aby zachodziły z obu stron za półki pali bez możliwo ci ich
wysunięcia. Krawędziaki montowane są od dołu odsłoniętego pola w kierunku do góry. Pierwszy
krawędziak układany w danym polu należy starannie wypoziomować, aby wszystkie elementy opinki
były ułożone równolegle. Wysoko ć odsłoniętego gruntu powinna być równa wielokrotno ci wysoko ci
bala tak, aby między kolejnymi odcinkami układanej opinki nie powstawały szczeliny. Wysoko ć
odsłanianych pól należy dostosować do lokalnych warunków gruntowych tak, aby nie dopu cić do
obsunięcia się gruntu za cianką. W trakcie zakładania opinki należy uzupełniać i dogęszczać brakujący
za nią grunt w celu ograniczenia przemieszczeń pionowych gruntu za obudową. Po zakończeniu
układania opinki na danym polu, należy pomiędzy półki pali a dwa najniższe krawędziaki, wbić kliny
drewniane. Ma to na celu doci nięcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania się gruntu zza
opinki podczas odkopywania kolejnego, niżej położonego, fragmentu gruntu.
W przypadku, gdy w gruncie występują lub mogą występować sączenia wody gruntowej lub
opadowej, za opinkę należy wkładać geowłókninę, która zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych
frakcji i nie dopuszcza tym samym, do osłabienia struktury gruntu za opinką.
6

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 6.
6.1

Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci,
deklaracje zgodno ci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.


6.2

Badania w czasie robót

Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów, które należy wykonać w czasie robót, podaje tablica 1.
L. p.
1
2

6.3

Wyszczególnienie pomiarów
Lokalizacja robót
Wykonanie pali

Tablica 1. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów w czasie robót
Częstotliwo ć badań
Warto ci dopuszczalne
1 raz
Wg dokumentacji projektowej i punktu 5.1
Ocena ciągła
Wg punktu 5

Tolerancje

Tolerancje wykonania przyjmuje się jak dla pali wg PN-EN 1536Ś2001, pkt. 7.2.1.
Jako ć prac ocenia się na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodno ci z
dokumentacją projektową, zapisów w zestawieniach dziennych, na podstawie ewentualnych zapisów w
dzienniku budowy, spełnienia warunków okre lonych w specyfikacji robót.
Do odbioru cianki berlińskiej Wykonawca przedkłada Inspektorowi NadzoruŚ
a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
b) metryki pali.
6.4

Metryka pali

Metryki pali powinny zawierać, co najmniej, następujące daneŚ
 nazwę obiektu, na którym wykonywana jest cianka berlińska,
 numer pala,
 technologię osadzania pali w gruncie,

rednicę wiercenia i głęboko ć otworu dla technologii wierconych,
 profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,
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7

wpędy lub czas pogrążania na każdy metr pala dla technologii wwibrowywania (lub wbijania),
rodzaj i długo ć pala,
rzędną głowicy pala po osadzeniu w gruncie,
cechy materiału użytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii wierconych,
datę i czas wykonania.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 mb rzutu na płaszczyznę poziomą wykonanej cianki berlińskiej,
mierzony wzdłuż osi pali.
8

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. dały
wyniki pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt.

9.

Cena wykonania 1 mb obudowy berlińskiej obejmujeŚ
 koszty zakupu potrzebnych materiałów i ich dostarczenie w miejsce wbudowania,
 koszty wytworzenia materiałów produkowanych na placu budowy (zawiesiny),
 koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie elementów no nych obudowy (pali),
 osadzenie pali w gruncie,
 założenie opinki,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 mobilizacja i demobilizacja sprzętu.
UwagaŚ Kaucje gwarancyjne lub równorzędne zabezpieczenia jako ci mogą być zatrzymywane tylko do
czasu pełnienia funkcji technicznej przez obudowę berlińską.
10
10.1

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

PN-EN 197-1Ś2002/A3Ś2007 Cement - Czę ć 1Ś Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2Ś2002
Cement - Czę ć 2Ś Ocena zgodno ci.
PN-EN 206-1Ś2003/A2Ś2006 Beton - Czę ć 1Ś Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i zgodno ć.
PN-EN 1536Ś2001
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone.
10.2

Inne dokumenty

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone rurowane.
Specyfikacja Techniczna - Pale CFA.
Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone w osłonie zawiesiny.
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1
1.1

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
Kod wspólnego słownika zamówieńŚ 45422000-1 Roboty ciesielskie. Dział robót 45, grupa
robótŚ 454, klasa robótŚ 4542, kategoria robótŚ 45422.
1.2

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót wymienionych w ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.4

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre leniami zawartymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ć wykonania robót, ich zgodno ć z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.
2
2.1

MATERIAŁY
Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale y stosować zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymało ciowo, odpowiadającej klasie sortowniczej okre lonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowane. Inne rodzaje drewna nale y stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nale y wykonywać z drewna twardego, np.
dębowego, akacjowego lub innego o zbli onej twardo ci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymało ciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących
metodach pomiaru jednej lub więcej wła ciwo ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-źN 518 lub PN-źN 519. Klasy wytrzymało ciowe
drewna litego nale y przyjmować zgodnie z PN-źN 338.
Klasa wytrzymało ci drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz warto ci
wytrzymało ci charakterystycznej wg PN-B-03150Ś2002.
2.1.1
Wytrzymało ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza
tabela.
Oznaczenie
Zginanie
Rozciąganie wzdłu włókien
ciskanie wzdłu włókien

Klasa drewna
K27
K33
27
33
0,75
0,75
20
24

Temat: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj.
małopolskie”.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 07.08.02

Strona 3

Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” sp. z o.o.
ciskanie w poprzek włókien
cinanie wzdłu włókien
cinanie w poprzek włókien

2.1.2

7
3
1,5

7
3
1,5

Dopuszczalne wady tarcicyŚ
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitkiŚ
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szeroko ć słojów
Oblina

K33
do ¼
do ¼
do 7%

K27
¼ do ½
¼ do ⅓
do 10%

⅓
1

½
1

niedopuszczalna
niedopuszczalna

4 mm
6 mm
dopuszczalna na długo ci dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szeroko ci lub długo ci

Krzywizna podłu na
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubo ci do 38 mm
10 mm - dla grubo ci do 75 mm
b) boków
10 mm - dla szeroko ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato ć 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto ć rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno ć płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadło ć niedopuszczalna.
2.1.3
Wilgotno ć drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej ni Ś
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotno ć drewna li ciastego nie powinna przekraczać 15%.
2.1.4
Tolerancje wymiarowe tarcicyŚ
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większeŚ
 w długo ciŚ do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo ci,
 w szeroko ciŚ do +3 mm lub do -1 mm,
 w grubo ciŚ do +1 mm lub do -1 mmś
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desekś
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większeŚ
 dla łat o grubo ci do 50 mmŚ
 w grubo ciŚ +1 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 w szeroko ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 dla łat o grubo ci powy ej 50 mmŚ
 w szeroko ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
 w grubo ciŚ +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci,
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny być większe
ni +3 mm i -2 mmś
e) odchyłki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny być większe ni +3
mm i -2 mm.
2.2

Ł czniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwo dzi,
rub, wkrętów do drewna, sworzni, pier cieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B03150Ś2002 oraz PN-źN 912 lub PN-źN 14545 i PN-źN 14592.
2.2.1
żwo dzie
Nale y stosowaćŚ gwo dzie okrągłe wg BN-70/5028-12
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

ruby
Nale y stosowaćŚ

ruby z łbem sze ciokątnym wg PN-źN - ISO 4014Ś2002,

ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
NakrętkiŚ
Nale y stosowaćŚ
 nakrętki sze ciokątne wg PN-źN-ISO 4034Ś2002,
 nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod ruby
Nale y stosowaćŚ
 podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Wkręty do drewna
Nale y stosowaćŚ
 wkręty do drewna z łbem sze ciokątnym wg PN-85/M-82501,
 wkręty do drewna z łbem sto kowym wg PN-85/M-82503,
 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505.
rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie rodki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.Ś
a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizną i ple nieniem,
c) rodki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4

Składowanie materiałów i konstrukcji

źlementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podło u utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodować ich deformacji. Odległo ć składowanych elementów od podło a nie powinna być mniejsza
od 20 cm.
źlementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną,
przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie
powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym
wysoko ć składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych
elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący
powstawania ich deformacji.
źlementy pionowe w postaci słupów, czę ci ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą
być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°,
lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysoko ci co najmniej 20 cm od podło a, w sposób nie
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów
poziomych.
Łączniki i materiały do ochrony drewna nale y składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.5

Badania na budowie

Ka da partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
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SPRZĘT
Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywać dowolnego sprzętu.
 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o wietlone, z
dostateczną wentylacją.

4

TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczno ci.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5

WYKONANIE ROBÓT

Roboty nale y prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale rodków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymało ci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
6
6.1

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola i badania materiałów i wyrobów

Badania wła ciwo ci materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wła ciwo ci materiałów i wyrobów powinno być podaneŚ
 w za wiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodno ci lub deklaracjach zgodno ci wyrobów z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
 w zapisach w dzienniku budowy,
 w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Ka da dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyra nie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodno ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub Cź.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie nale y sprawdzić
zgodno ć typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386).
6.2

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocenę prawidłowo ci wykonania i zgodno ci z ustaleniami projektowymi nale y przeprowadzić
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i czę ciowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.
Badanie elementów przed monta em obejmujeŚ
 sprawdzenie poprawno ci wykonania elementów i połączeń,
 sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów
za pomocą ta my lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie
wilgotno ci drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i czę ciowe powinny obejmowaćŚ
 zgodno ć wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
 rodzaj i klasę oraz wilgotno ć drewna,
 prawidłowo ć wykonania połączeń,
 zabezpieczenie drewna,
 wymiary elementów,
 prawidłowo ć usytuowania elementów w poziomie i w pionie.
7

OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru sąŚ
 dla wykonania i monta u konstrukcji - ilo ć m3 wykonanej konstrukcji,
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dla ołacenia dowolnej połaci - powierzchnia wykonana w m2.

ODBIÓR ROBÓT

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna
stanowią następujące dokumentyŚ projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodno ci wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawićŚ
 pełną dokumentację powykonawczą,
 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jako ci materiałów i wyrobów,
 protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i czę ciowych oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczące wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,
 wyniki sprawdzenia dokładno ci wymiarów elementów i ich usytuowania,
 wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodno ci i działań
korekcyjnych,
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.
Zgodno ć wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami
podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenieŚ
 zgodno ci z dokumentacją techniczną,
 prawidłowo ci kształtu i wymiarów konstrukcji,
 prawidłowo ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów
konstrukcyjnych,
 prawidłowo ci wykonania złączy,
 prawidłowo ci zabezpieczenia konstrukcji,
 nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, e odstępstwa nie zagra ają bezpieczeństwu
konstrukcji, w tym bezpieczeństwu po arowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obni ają komfortu
jej u ytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zaleceń.
9

PODSTAWA PŁ TNO CI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno ci wymienione w ST.
10
10.1

PRZEPISY ZWI ZANE
Normy

PN-B-03150Ś2002
PN-źN 844-3Ś2002
PN-źN 844-1Ś2001
PN-82/D-94021
PN-źN 10230-1Ś2003
PN-ISO 8991Ś1996
PN-źN 300Ś2000
PN-75/C
PN-76/C
PN-76/C
PN-76/C

04901
04906
04907
04908

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymało ciowymi.
żwo dzie z drutu stalowego.
System oznaczenia czę ci złącznych.
Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i
specyfikacja.
rodki ochrony drewna - oznaczenie głęboko ci wnikania w drewno.
rodki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
rodki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymało ć drewna.
rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymało ci metodą
biologiczną.
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PN-źN 301Ś1994

Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji
no nych - Klasyfikacja i wymagania u ytkowe.
PN-źN 309Ś1993/Ap1Ś2002
Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-źN 312-4Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt
przenoszących obcią enia u ytkowe w warunkach suchych.
PN-źN 312-5Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt
przenoszących obcią enia u ytkowe w warunkach wilgotnych.
PN-źN 312-6Ś2000
Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o
podwy szonej zdolno ci do przenoszenia obcią eń u ytkowych w
warunkach wilgotnych.
PN-źN 338Ś1999
Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymało ci.
PN-źN 912Ś2000
Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.
PN-źN 12369-1Ś2000/Az1Ś2002 Płyty drewnopochodne - Warto ć charakterystyczna do projektowania cz.1Ś Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pil niowe
PN-źN 13271Ś2002
Łącznik do drewna - No no ć charakterystyczna i moduł podatno ci
złączy.
PN-źN 26891Ś2002
Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne Ogólna zasada
okre lenia no no ci i odkształcalno ci.
PN-źN 28970Ś1997
Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne Wymagania dotyczące gęsto ci drewna.
10.2

Inne

Wróblewski B.

Odporno ć ogniowa konstrukcji wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.
Wróblewski B.
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych Materiały Budowlane 1996.
enczykowski W. Budownictwo ogólne Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa
1995.r.
enczykowski W. Budownictwo ogólne Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody.
Arkady, Warszawa 1967 r.
Helmuth Neuhaus Podręcznik in yniera - Budownictwo Drewniane - polskie wyd. techniczne, Rzeszów
2004 r.
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1.1

WST P
Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budowa odwodnienia liniowego w zakresie koniecznym i przewidzianym w
w/w projekcie.
Kod wspólnego słownika zamówień: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Dział
robót 45, grupa robót: 452, klasa robót: 4523, kategoria robót: 45232.
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
melioracyjnych, hydrotechnicznych, drogowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z
przebudową istniejących i budową nowych obwałowań potoku Libuszanka i jego dopływu potoku
Wójtowianka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na wszystkich ciekach, rowach, urządzeniach
hydrotechnicznych i melioracyjnych (między innymi wałach przeciwpowodziowych), oraz drogach na
terenie działania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat
Rejonowy w Nowym Sączu.
1.3

Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego wg w/w projektu.
Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego z elementów systemowych np.: typu ACO
DRAIN MULTILINź V300 z korytek z polimerobetonu ze spadkiem dna 0,4 % uło onych na ławie
betonowej z betony C20/25 z rusztem z eliwa sferoidalnego w klasie obcią enia C250-ź600 w tym
punkt z odpływem fi 200 mm do rowu lub studzienki i dalej do rzeki Libuszanka.
1.4

Okre lenia podstawowe

1.4.1

Kanalizacje
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
1.4.2
Kanały
1.4.2.1
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.2
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.3
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów
bocznych
1.4.2.4
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej ni 1,0 m.
1.4.3
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.5
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4
źlementy studzienek i komór
1.4.4.1
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rządną spocznika.
1.4.4.2
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorą roboczą.
1.4.4.3
Właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.4
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
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1.4.4.5

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą
komory roboczej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.5
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt l.5.

2
2.1

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2

Rury kanałowe

2.2.1

Materiały podstawowe


rury kielichowe na uszczelkę warstwową z tworzywa z PCV Ø 200mm, klasy N,
stosowane do budowy sieci deszczowej
 elementy odwodnienia liniowego systemu np.:ACO DRAIN Multiline V300 z rusztem
z eliwa sferoidalnego dla klasy obcią enia C250-ź600 w tym 1 punkt z odpływem;
Inne materiały określone w dokumentacji posiadające atesty dopuszczające je do stosowania do
tego typu robót i zaakceptowane przez Inwestora.

2.2.2
2.3

Studzienki kanalizacyjne

2.3.1

Komora robocza
Komora robocza studzienki (powy ej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów
betonowych lub elbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, komora robocza poni ej
wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25; W-4,
M-100.
2.3.2
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach
podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.3
Włazy kanałowe
Włazy kanałowe nale y wykonywać jako włazy eliwne typu cię kiego odpowiadające
wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi.
2.3.4
Stopnie złazowe
Stopnie złazowe eliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.4

Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

2.4.1

Komora robocza
Komora robocza z płytą stropową i dnem mo e być wykonana jako
domieszkami uszczelniającymi.
2.4.2
Właz kanałowy
Według pkt 2.3.3.
2.5

elbetowa wraz z

Studzienki ciekowe

2.5.1

Wpusty uliczne eliwne
Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-0l i PN-H-74080-04.
2.5.2
Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25, wg KBl-22.2.6 (6).
2.5.3
Pierścienie elbetowe prefabrykowane
Pierścienie elbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalą St33.
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2.5.4

Płyty elbetowe prefabrykowane
Płyty elbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalą St33.
2.5.5
Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość l5 cm i być wykonane z betonu klasy
C12/l5.
2.5.6
2.6.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka mo e być wykonana z tłucznia lub wiru. U yty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm.

2.6

Beton
Beton hydrotechniczny C12/l5 i C20/25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-źN 206-1.

2.7

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.8

Składowanie materiałów

2.8.1

Rury kanałowe
Rury mo na składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji le ącej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umo liwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur.
2.8.2
Kręgi
Kręgi mo na składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umo liwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub
pojedynczych kręgów.
2.8.3
Włazy kanałowa, i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i odwodniona.
2.8.4
Wpusty eliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokości maksimum l,5 m.
2.8.5
Kruszywo
Kruszywo nale y składować na utwardzonym i odwodnionym podło u w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3

SPRZ T

3.1
pkt 3.
3.2

Ogólne wymagania dotyczące sprz tu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinien wykazać
się mo liwością korzystania z następującego sprzętu:

urawi budowlanych samochodowych,
 koparek przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
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4
4.1

wciągarek mechanicznych,
beczkowozów.

TRANSPORT
Ogólne zasady wykonania transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2

Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3

Transport kr gów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i l,4 m nale y wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu
4.4

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cię kiego mogą być przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y układać na
paletach po l0 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5

Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia
temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych.
4.7

Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewo one dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5
5.1

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słu by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przeka e
Inspektorowi.
5.3

Roboty ziemne

Wykopy nale y wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
nale y prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
uło eniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem.
5.4

Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło em
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło e nale y wykonać z warstwy
tłucznia lub wiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z uło onymi sączkami odwadniającymi.
5.5

Roboty montażowe

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poni sze warunki:
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze dla kanałów o
średnicy do 0,4 m - 0,5%,
 głębokość posadowienia powinna wynosić w zale ności od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z l5.03.7l).
5.5.1
Rury kanałowe
Poszczególne rury kanałowe uło one rury powinny być uło one na wyrównanym podło u i
równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło enia. Poszczególne
elementy rur łączyć za pomocą uszczelek.
Połączenia kanałów stosować nale y zawsze w studzience. Kąt zawarty miedzy osiami kanałów
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.
Rury nale y układać w temperaturze powy ej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej ni +8°C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bąd przed zejściem z budowy nale y zabezpieczyć końce
uło onego kanału przed zamuleniem.
5.5.2
Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzegać następujących zasad:
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m,
 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
 włączenie przykanalika do kanału mo e być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10‰ do max. 40‰,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału
zbiorczego.
5.5.3
Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzegać następujących zasad:
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy
średnicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach nale y łączyć oś w oś,
 studzienki nale y wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub
wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
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w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych i połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.l (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
 komory roboczej,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory nale y obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na
komorze roboczej nale y umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazowa wg PN-H-74051.
Dno studzienki nale y wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój
zgodny z przekrojem kanału, a powy ej przedłu ony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obcią enia
dynamiczne) powinny mieć właz typu cię kiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawęd włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W ścianie komory roboczej nale y zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach,
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4
Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny być z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głębokość osadnika 0,95 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poni ej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłu nego. Nale y przyjmować, e na jedna
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłu nym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50 m;
od 3 do 5‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10‰ - od 70 do 100 m.
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszczać przy krawę nikach prostych w
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawę nika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poni ej poziomu warstwy ścieralnej.
Ka dy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, Wpustów deszczowych nie nale y sprzęgać. żdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, mo na studzienkę ściekową wypłacić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze
studzienka, jak równie z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawę nika jezdni nie powinna
przekraczać 3,0 m.
5.5.5
Izolacje
Kręgi betonowe i elbetowe u yte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
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korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.
W środowisku słabo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y
Zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na du a ró norodność i bardzo du y przedział
natę enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem
5.5.6
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wska nik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów
Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
6
6.1

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
6.2.2
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych zało onych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podło a z
kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa zało enia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości uło enia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wska ników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3
Dopuszczalne tolerancje i wymagania












odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej ni : ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe ni 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podło a nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi uło onego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku uło onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
wska nik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
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do ± 5 mm.
7

OBMIAR ROBÓT

7.1

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

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty monta owe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umo liwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno ci

pkt. 9.
9.2

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania i odebranego elementu kanalizacji deszczowej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 zakup i dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
 przygotowanie podło a i wykonanie fundamentu,
 uło enie systemu odwodnienia liniowego, przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,
studni, studzienek ściekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
obsługę geodezyjną.

10
10.1

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2) PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
mieszanka.
3) PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
4) PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

wir i
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
10.2

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).
PN-H-7405J-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cię kiego).
PN-H-74080-0l Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74101 eliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i elbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV.

Inne dokumenty
18) Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
19) Katalog budownictwa:
a) KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980),
b) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980),
c) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980),
d) KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980),
e) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983),
f) KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm.
20) Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt - Warszawa, 1979-1982 r.
21) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK Cewok i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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