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1. WSTĘP 

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z programem naprawczym fundamentu suwnicy kontenerowej w ramach 
zadania:  Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na 
terenie gminy Kutno (terminal Kutno II) wraz z rozbudową Stacji Stara Wieś oraz rozbudowa 
istniejącego terminala przeładunkowego na terenie Miasta Kutno (terminal Kutno I) wraz z 
rozbudową toru nr 12. 

 Zakres stosowania ST 

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

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z renowacją fundametu 
suwnicy kontenerowej. W zakres prac wchodzi: 
– Oczyszczenie powierzchni betonowej z zalegającej wody oraz zanieczyszczeń 
– Realizacja programu naprawczego 
– Czyszczenie powierzchni betonowych i stalowych metodą strumieniowo – ścierną lub wodą pod 

ciśnieniem 
– Wykonanie ukososwania wnęki fundamentu 
– Naprawa pęknięć i zarysowań powierzchni betonu 
– Naprawa mocowania szyny podsuwnicowej 
– Naprawa dylatacji fundamentów oraz na styku z płytami terminala 
– Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed wnikaniem wody 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczanych powierzchni przez 
wodę. 
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.  
Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych, nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
Hydroliza powłoki – rozpad powłoki pod wpływem działania zewnętrznych czynników chemicznych, np. 
pod wpływem alkaliów pochodzących z podłoża. 
Zdolność krycia powłoki – grubość powłoki przy której niewidoczna staje się czarno-biała szachownica 
testowa na której nakładany jest testowany materiał. 
Metoda „pull-off" – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na odrywanie, 
nazywana niekiedy także „Bond-Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego 
do podłoża metalowego krążka. 
Przerwy (szczeliny) dylatacyjne – przerwy w konstrukcji obiektu lub jego elementu, umożliwiające 
swobodę odkształceń, spowodowanych takimi czynnikami jak rozszerzalność termiczna, nierównomierne 
osiadania, skurcz betonu itp. i minimalizujące tym samym siły wewnętrzne i naprężenia w konstrukcji. 
Dylatacja pełna – szczelina dylatacyjna wykonana na pełną grubość, z całkowitym przerwaniem ciągłości 
dylatowanych elementów. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU-
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Materiały do wykonania robót 

 Materiały do iniekcji spękanego betonu 

Dla szczelin o szerokości do 5mm należy stosować epoksydowe żywice iniekcyjne o niskiej lepkości, 
bezskurczową o wymaganaich zgodnych z norma PN-EN 1504-5 i/lub PN-EN 1504-6. Stosowany material 
powinien utwardzac się bezskurczowo. Pozostałe wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie po 24h ≥ 60MPa 

- wytrzymałośc na zginanie po 24h ≥ 60MPa 

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą pull-off” ≥ 2,0 MPa 

- ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania 
w wodzie, w temp.: -18ºC/ 18ºC – stan bez zmian 

Dla szczelin o szerokości ≥ 5mm należy stosować niewrażliwe na wilgoć żywice epoksydowe, bezskurczową 
o dużej gęstości i dużej przyczepności do podłoży betonowych o wymaganaich zgodnych z norma PN-EN 
1504-4 i/lub PN-EN 1504-6. Stosowany material powinien utwardzac się bezskurczowo. Pozostałe 
wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 50MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie – max 35 MPa 

- wydłużenie przy zerwaniu - max 0,7% 

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą pull-off” ≥ 2,0 MPa 

- ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 cyklach zamrażania i odmrażania 
w wodzie, w temp.: -18ºC/ 18ºC – stan bez zmian 

- przyczepność przy wyrywaniu – przemieszczenie przy obciążeniu 75kN ≤ 0,6 

 Materiały do powierzchniowej naprawy betonu 

Jako warstwę sczepną należy stosować zaprawy na bazie cementu, modyfikowane polimerami z dodatkiem 
mikrokrzemioki. Zaprawa powinna odpowiadać wymaganianiom normy PN-EN 1504-7. 
 
Jako warwę naprawczą należy stosować zaprawy wzmacniane włóknami, modyfikowane polimerami, 
niskoskórczowe o klasie R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 o działaniu hamującym korozję 
 
Na warstwy wyrównawcze należy stosować zaprawy wyrówanawcze modyfikowane polimerami klasy min. 
R3 wg PN-EN 1504-3 
 
Do uzupełnienia ubytków na krawedzaich należy stosować zaprawy na bazie żywicy epoksydowej i piasku 
kwarcowego charakteryzujące się wysoką przyczepnością i niską spływnością  
– klasa R4 wg PN-EN 1504-3 
 

 Materiały do naprawy podlewek 

Jako warstwę sczepną należy stosować zaprawy na bazie cementu, modyfikowane polimerami z dodatkiem 
mikrokrzemioki. Zaprawa powinna odpowiadać wymaganianiom normy PN-EN 1504-7. 
Jako warwę naprawczą należy stosować zaprawy wzmacniane włóknami, modyfikowane polimerami, 
niskoskórczowe o klasie R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3 o działaniu hamującym korozję 
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 Materiały do naprawy dylatacji 

Do gruntowania należy stosować materiały hydrofobowe na bazie żywicey epoksydowej – dostosowane do 
systemu naprawczego stosowanego przy renowacji dylatacji 
Jako wypełnienie  dylatacji stosować materiały trwale plastyczne o zdolności przenoszenia ruchów 
szczeliny do 20%, dużej odporności na odrywanie (8 N/mm) , odporne chemicznie na działanie produktów 
ropopochodnych i chlorków, atestowane. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w 
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -40˚C) i wykazywać od porność na starzenie w 
warunkach eksploatacji w tym na promienowanie UV.  
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych należy stosować zalewy na bazie żywicy epoksydowej nakładane na 
zimno w systemie S lub M, klasy B o wymaganiach zgodnych z PN-EN 14188-2. 

 

 Materiały do naprawy elementów stalowych 

EG Phosphat – powłoka podkładowa 
Należy stosować powłoki gruntujące na bazie żywicy epoksydowej zawierajace fosforan cynku. Powloka gruntująca 
i nawierzchniowa powinny należeć do jednego systemu naprawczego producenta. 
SikaCor EG4 – powłoka nawierzchniowa 
Jako powłokę nawierzchniowa należy stosować powłoki akrylowo – poliuretanowe. 
 

 Materiały do zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką z żywicy epoksydowej 

Do wykonania hydroizolacji z żywicy epoksydowo-poliuretanowej stosuje się następujące materiały: 
– żywicę epoksydową o niskiej lepkości przeznaczoną na warstwę gruntującą, 
– żywicę epoksydowo-poliuretanową zmieszaną w stosunku 1:1 z ogniowo suszonym piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm na zasadniczą warstwę izolacji, o cechach po utwardzeniu: 
- gęstość około 1,2 kg/l, zawartość składników stałych nie mniej niż 96%, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu wynoszące minimum 30%, 
- naprężenie rozciągające powodujące pękanie ponad 6,0 MPa, 
- twardość według Shore’a ponad 90, 
- odporność na działanie wody i środków odladzających, 
- odporność nawierzchni na promieniowanie UV, 
- właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do +60C, 

– ogniowo suszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm na posypanie świeżej warstwy izolacji 
zgodny z PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od planowanej organizacji, rodzaju i skali wykonywanych 
robót oraz zastsowowanego systemu napraw. Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Podstawowy sprzęt do wykonania robót: 
– piaskarki lub hydropiaskarki do przygotowania powierzchni betonu, 
– szlifierki kątowe, 
– dmuchawy elektryczne, 
– odkurzacze przemysłowe lub sprężarki z filtrami przeciwwodnymi i przeciwolejowymi, 
– przyrządy do badania wytrzymałości podłoża na odrywanie, 
– termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża, wilgotnościomierze, 
– pojemniki do przygotowywania preparatu, 
– mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednimi końcówkami do mieszania, 
– urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, 
– szczotki, pędzle, wałki, szpachle. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480668&page=1
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Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego 
zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
Dostawy materialu należy wykoanywać dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji prac dostosowany do zaleceń Producenta wybranego 
i zaakceptowanego przez Inżyniera systemu naprawczego. 

 Roboty przygotowawcze 

Powierzchnie betonowe należy oczyścić z wody, brudu i rozkruszonego betonu. Następnie usunąć istniejącą 
dylatację i zdemontować urządzenia techniczne. Sposób oczyszczania należy dostosować do 
przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z ich kartami technicznymi. 
 
Przygotowanie takich powierzchni obejmuje: 
– skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni betonu,  
– oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, fragmentów 

materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości mleczka cementowego, pozostałości 
substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, starych powłok ochronnych, porostów i pyłów,  

– czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie,  
– zmycie pod ciśnieniem,  
– zainiektowanie rys materiałem zgodnym z przyjętym systemem zabezpieczeń betonu. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić średnio 
nie mniej niż 1,5 MPa (wartość minimalna powyżej 1,0 MPa). W obiektach remontowanych należy wykonać 
jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba to 5 oznaczeń dla jednego obiektu.  
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z  
wytycznymi stosowania dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż 4% dla materiałów 
stosowanych na suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest podłoże 
matowo-wilgotne. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
– dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie mniej niż +8C (temperatura podłoża musi być wyższa 

o 3 od punktu rosy) i nie więcej niż +30C, 
– dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie mniej niż 

+5C i nie więcej niż +25C. 
Bezpośrednio przed nanoszeniem powłoki hydrofobowej należy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego luźne frakcje i pyły. 
 
Usuwanie betonu należy ograniczyć do niezbędnego minimum, aby nie wpływać na nośność elementu 
konstrukcji. Do usuwania betonu nie powinny być stosowane narzędzia pneumatyczne, które na skutek 
intensywnej wibracji mogą dodatkowo powodować uszkodzenia betonu i innych elementów konstrukcji. 
 
W przypadkach napraw i odtwarzania uszkodzonych elementów należy określić zasięg i głębokość skażenia 
betonu a otrzymane dane uwzględnić przy określaniu zakresu usuwania betonu. 
 
Krawędzie w miejscach usuwania betonu powinny być przycięte pod kątem >90° aby nie doprowadzić do 
niekorzystnych podcięć i nie większym niż 135° , aby zmniejszyć ryzyko odspojenia zaprawy naprawczej. 
 
Powierzchnia podłoża betonowego w obrębie naprawy i na krawędziach powinna być uszorstniona aby 
poprawić przyczepność.   

 System odprowadzenia wody 

Roboty należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem. Roboty należy uzupełnić o wykonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego pretów po wykonaniu bruzdy w płycie betonu i fundamencie. Zbrojenie 
powinno być dokładnie oczyszczone, bez rdzy, złuszczeń, resztek zaprawy, betonu, pyłu i innych luźnych 
materiałów, które mogą zmniejszyć przyczepność lub powodować korozję.  
Jeżeli na zbrojenie ma być stosowane zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia w postaci powłoki aktywnej 
(metoda 11.1 wg PN‐EN 1504‐9), stalowe pręty zbrojeniowe należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 
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według PN‐EN ISO 8501‐1. Jeżeli na zbrojenie ma być stosowane zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia 
w postaci powłoki odcinającej (metoda 11.2 wg PN‐EN 1504‐9), stalowe zbrojenie należy oczyścić do 
stopnia czystości Sa 2½ według PN‐EN ISO 8501‐1. 
Do momentu naniesienia powłoki zabezpieczającej zbrojenie przed korozją, oczyszczone pręty powinny 
być  chronione przed zanieczyszczeniem.   
Odasłonięte zbrojenie należy pokryć powłoka antykorozyjną na bazie cementu.  
 
Ubytki części zbrojenia lub wżery powodujące zmniejszenie przekroju stali zbrojeniowej wynikające z 
korozji lub innych przyczyn powinny być natychmiast zgłoszone do inżyniera nadzoru lub 
odpowiedzialnego inżyniera, jeszcze przed przystąpieniem do kolejnych prac. Jakiekolwiek dalsze prace, 
takie jak np. wymiana zbrojenia, mogą być  wykonywane wyłącznie zgodnie z bezpośrednimi zaleceniami 
inspektora nadzoru lub odpowiedzialnego inżyniera. 

 Naprawa powierzchni betonowej 

Przygotowanie podłoża 

 Wykonanie powłok 

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania 
powłok, w szczególności odpowiednich temperatur podłoża, otoczenia i materiałów, podanych w kartach 
technicznych oraz powyżej. Zabronione jest wykonywanie powłok przy temperaturach wykraczających 
poza dopuszczalne zakresy, w czasie opadów, intensywnego nasłonecznienia oraz przy wilgotności 
względnej powietrza przekraczającej 80%. 
Powłoki naprawcze należy przygotować zgodnie z kartami technicznymi opracowanymi przez producenta. 
Zaleca się zużyć każdorazowo całą zawartość opakowania, bez dzielenia go na porcje. Po wymieszaniu 
materiał powinien być jednorodny bez smug i przebarwień. Konsystencja powinna być dogodna do 
aplikacji. Należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając minimalnego czasu 
mieszania. Należy ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. 
Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. Wymieszany preparat należy zużyć w czasie 
określonym w karcie technicznej producenta. Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi 
szczególne znajdują się w specjalnych informacjach technicznych o produktach. 
Powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego.  
Przed wykonaniem powłok należy przewidzieć minimum 6 godz. na związanie warstwy szpachlówki. 
Przewiduje się dwie warstwy powłok nanoszone w odstępie 6÷8 godz. O ile instrukcja producenta nie 
stanowi inaczej. Nanoszenie powłok najlepiej wykonać przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego, 
można również stosować pędzle i wałki.  
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić 
tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem 
temperatury powietrza poniżej 5C i przegrzaniem powyżej 25C (chyba, że wytyczne stosowania 
materiału mówią inaczej).  
Wykonanie, zabezpieczenieurządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z 
naprawą betonu należy do Wykonawcy. 
Zaprawa naprawcza może być nakładana dopiero po stwardnieniu powłoki antykorozyjnej zbrojenia 

 Naprawa podlewek  

Prace należy wykonać po naprawie systemu odwodnienia. Naprawa polega na wykonaniu podlewki na całej 
szerokości i długości fundamentu. Kolejność wykonywania robót jest następująca: 

- Wykonanie warstwy szczepnej 
- Nałożenie warstwy naprawczej w jednej warstwie 

Roboty należy wykonywać ręcznie, odcinkowo. 

 Naprawa dylatacji 

Krawędzie przerw dylatacyjnych fazować pod kątem 45 na głębokość  zgodnie z dokumentacją 
projektową. Masę uszczelniająca oraz taśmę pęczniejącą należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed ułożeniem masy uszczelniającej podłoże należy oczyścić  i zagruntować aby zwiększyć przyczepność. 
Masę układać ręczenie grawitacyjnie lub mechanicznie od ciśnieniem. Nadmiar masy należy usunąć, 
wyrównać oraz usunąć ewentualne zabrudzenia.    
Po wyokonaniu naprawy powierzchniowej remontowaną powierzchnię należy zagruntować a następnie 
wypelnić materialem z wykończeniem powierzchni na menisk wklęsły. Alternatywnie dopuszcza się 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

11 

zastosowanie systemu w większym stopniu kompensującym przemieszczenai fundamentu suwnicy. W tym 
celu należ zastsowoać material wypełniający oparty na elastycznej żywicy poliuretanowej 

 Naprawa elementow stalowych 

Oczyszczoną powierzchnię należy pokryć powłoką podkładową, następnie powłokę nawierzchniową. 
Roboty należ wykonać ręcznie, metodą natryskową lub zgodnie z zaleceniami producenta.  

 Zabezpieczenie powierzchni betonowej powłoką żywicy epoksydowej 

Po wykonaniu prac naprawczych powierzchnię betonową fundamentu suwnicy należy zabezpieczyć 
systemem powłok z żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego. Ilość materiału i sposób wykonania robót 
powinny być zgodny z zaleceniami Producenta Systemu 
 
O ile Inżynier nie zadecyduje inaczej, izolacje przeciwwodne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 
31 października. Robót hydroizolacyjnych nie należy wykonywać:  
– w okresie występowania opadów,  
– bezpośrednio po ustaniu deszczu lub mżawki,  
– gdy wilgotność powietrza przekracza 85%,  
– przy temperaturze otoczenia poniżej +5C,  
– lub gdy ograniczenia robót wynikają z zaleceń producenta. 
Należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących warunków atmosferycznych w jakich można prowadzić 
roboty izolacyjne, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość wykonywania izolacji w okresie 
zimowym. Należy wtedy wykonywać prace pod namiotami i plandekami, przy ogrzewanym otoczeniu i przy 
szczególnej, ciągłej kontroli. 
 
Przed wykoaniem prac należy sprawdzić nośność podłoża poprzez wykoanie prob pull-off. Minimalna 
wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,5MPa. 
 
Przed nałożeniem materiału gruntującego lub izolacji przeciwwodnej Wykonawca powinien określić, czy 
wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami 
producenta oraz, w przypadku gdy nie określa tego producent, czy wilgotność podłoża na głębokości 20 
mm od powierzchni nie jest wyższa niż 4%. Jeżeli wilgotność jest wyższa od podanej powyżej Wykonawca 
powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności, stosując 
odpowiednią i zaakceptowaną przez Inżyniera metodę.  

Układanie izolacji 

Materiał nawierzchniowy należy przygotować i wymieszać według instrukcji producenta materiału. 
Zasadniczą warstwę izolacji tworzy żywica epoksydowo-poliuretanowa, zmieszana w proporcji 1:1 z 
ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,3 mm, układana na uprzednio 
zagruntowanym podłożu. Grubość warstwy izolacyjnej musi być zgodna z Dokumentacją Projektową.  
Wymieszany materiał należy nanosić w jednej warstwie przy pomocy szpachli ząbkowanej. Po ułożeniu 
świeżą warstwę materiału nawierzchniowego należy odpowietrzyć wałkiem okolcowanym, a następnie 
obficie posypać ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,4 do 0,7 mm. 
Podczas wykonania izolacji należy przestrzegać instrukcji zawartych w karcie technicznej materiału.  

 Pielęgnacja 

Stosować odpowiedną metodę pielęgnacji przez trzy dni od wykonania prac lub nałożyć odpowiedni 
preparat do pielęgnacji (po odparowaniu wody powierzchniowej). Metody pielęgnacji: tkanina jutowa 
nasycona wodą, folia z tworzywa lub inna szczelna membrana. Miejsca wykonanych napraw należy chronić 
przed wiatrem, deszczem, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres pielęgnacji zależny jest od 
warunków zewnętrznych. Przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności wykonane naprawy należy 
chronić przed przedwczesnym wysychaniem. 

 Roboty koncowe 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć istniejące oznakowanie poziome. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Zastosowany materiał powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM lub inny dokument 
potwierdzający ich właściwości przewidziany odpowiednimi przepisami oraz atest wytwórcy. Przed 
zastosowaniem należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału z Dokumentacją Projektową oraz 
przydatność do użycia z uwagi na okres składowania. 
 
Kontrola podłoża 

- Czystość podłoża betonowego – metoda wizualna – należy wykonać po przygotowaniu i 
bezpośrednio przed zastosowaniem materiałów – powierzchnia powinna być bez zanieczyszczeń, 
luźnych cząstek, wad powierzchni 

- Czystość pretow zbrojeniowych – metoda wg PN-EN ISO 8501-1 – należy wykonać po 
przygotowaniu i bezpośrednio przed zastosowaniem materiałów – bez rdzy, zgorzeliny i 
zanieczyszczeń – stopien oczyszczenia Sa2 lub Sa2 ½ w zależności od ztosowanej metody 
zabepieczenai antykorozyjnego 

- Szorstkość podłoża – wizualnie – należy wykonać po przygotowaniu – minimalna szorstkość 2mm, 
bez mleczka wapiennego 

- Wytrzymałość podłoza na odrywanie – metoda wg PN-EN 1542 – należy wykonać po 
przygotowaniu podłoża - ≥ 1,5MPa dla napraw konstrukcyjnych 

 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac antykorozyjnych, w 
którym w formie tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje o warunkach 
atmosferycznych, stanie stosowanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania 
materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej warstwy powłoki. 
Wymagania protokołu podlegają uzgodnieniu z Inżynierem oraz zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość 
w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 
– wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off", przy 

średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2 , przy co najmniej 5 oznaczeniach 
wg PN-B-01814), 

– grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off".  Grubość 
powłoki powinna być równa wyspecyfikowanej z odchyleniem ± 20% 

– Wytrzymałość na ściskanie beleczki 4x4x16cm – metoda wg PN-EN 12190 – należy wykonać badanie 
3 beleczek na daną partię materiału/ działkę roboczą  

 
Powłoka podlega również ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia powierzchni oraz 
ubytków i wad. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury 
i innych wad. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 mb  oczyszczenie powierzchni betonowej z zalegajacej wody oraz zanieczyszczeeń 
– 1 m3  rozbiórki podlewek,  
– 1 mb  rozbiórki dylatacji, 
– 1 mb  fazowanie krawędzi zewnętrznych fundamentu, 
– 1 m2  czyszczenie powierzchni betonowych i stalowych metodą strumieniową ścierną lub wodą pod 

ciśnieniem,  
– 1 m2  naprawa pęknięć i zarysowan powierzchni betonu  
– 1 t  zabezpieczenie antykorozyjne mocowania szyny podsuwnicowej  
– 1 m2  zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt peronowych i fundamentu  
– 1 m3  wykonanie nowego podlewu pod szyny suwnicy,  
– 1 mb  wykonanie nowych dylatacji 
– 1 m2  zabezpieczenie powierzchni betonowych przed wnikaniem wody  
– 1 kpl. Odtworzenie oznakowania. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych elementów z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera. Odbiorom podlegają: 
– roboty przygotowawcze – przygotowanie powierzchni betonu i zbrojenia do robót naprawczych 
– odbiór końcowy – stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją Projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej w zaleznosci od wykonywanych robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
– przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne z gruntowaniem, 
– zeszlifowanie drobnych nierówności podłoża i sfazowanie ostrych krawędzi naroży, 
– odpylenie, odtłuszczenie i osuszenie podłoża, 
– wypełnienie pęknieć i zarysowań betonu 
– wykonanie warstw naprawczych 
– wypełnienie dylatcji 
– wykonanie powłok ochronnych wraz z ich zabezpieczeniem, 
– odtworzenie oznakowania 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– uporządkowanie miejsca robót,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Odpadki i ubytki materiałowe są 
uwzględnione w cenie jednostkowej. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje również koszt sporządzenia i uzgodnienia 
niezbędnych opracowań, a w szczególności projektu technologii i organizacji prac, harmonogramu robót, a 
także wszystkie inne roboty nie wymienione, a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub 
poprawionego) wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

 Normy 

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-B-01807:1988  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-C-89085-02:1989 Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek. 
PN-C-89085-07:1988 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy. 
PN-C-89085-20:1988 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu życia żywicy po 

zmieszaniu z utwardzaczem. 
PN-C-89085-21:1988 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie szczytu 

temperaturowego. 
PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne. Żywice epoksydowe. Część 1. Oznaczenie. 
PN-EN ISO 3673-2:2012 Tworzywa sztuczne. Żywice epoksydowe. Część 2. Przygotowanie 

kształtek do badań i oznaczanie właściwości. 
PN-EN ISO 4615:2003 Tworzywa sztuczne. Nienasycone żywice poliestrowe i epoksydowe. 

Oznaczanie zawartości chloru całkowitego. 
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PN-EN ISO 1675:2002 Tworzywa sztuczne. Żywice ciekłe. Oznaczanie gęstości metodą 
piknometryczną. 

PN-EN ISO 4895:2003 Tworzywa sztuczne. Ciekłe żywice epoksydowe. Oznaczanie tendencji do 
krystalizacji. 

PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne. Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje 
albo dyspersje. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru 
rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania. 

PN-EN ISO 3521:2002 Tworzywa sztuczne. Żywice poliestrowe nienasycone i epoksydowe. 
Oznaczanie całkowitego skurczu objętościowego. 

PN-EN ISO 7142:2008 Substancje błonotwórcze do farb i lakierów. Żywice epoksydowe. Ogólne 
metody badań. 

PN-EN ISO 3262-21:2002 Wypełniacze do farb. Wymagania i metody badań. Część 21. Piasek 
kwarcowy (niemielony naturalny kwarc). 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

 

 Inne materiały 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

– Instrukcje i karty techniczne producenta, świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania 
w budownictwie komunikacyjnym, Aprobaty IBDiM. 

TY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE  
M.02.01.00. WYKOPY 
M.02.01.01. WYKOPY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


