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 M.19.01.04     POR�CZE    STALOWE 
  
1.0. WST�P  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce  wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z monta�em i  zabezpieczeniem antykorozyjnym por�czy mostu w ramach przebudowy  
mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  
Jeleniewskie - Malesowizna  .  
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
     Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w  punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST.  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad  prowadzenia robót zwi�zanych 
przebudowy  mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej 
Podwysokie  Jeleniewskie - Malesowizna  .  
      - wykonaniem i monta�em por�czy  
      - czyszczeniem por�czy przez piaskowanie do drugiego  stopnia czysto�ci 
      - malowaniem farb� nawierzchniow� 
 
1.5. Ogólne wymagania robót  
 
      Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za  jako��  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  
robót  oraz  za ich zgodno�� z  dokumentacj�, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0. MATERIAŁY  
 
     Na obiekcie zastosowano por�cz zło�on�  
      - ze słupków 
      - z  pochwytu 
      - przeci�gów 
     Materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego  
      - zestaw malarski posiadaj�cy aprobat� IBDiM 
 
3.0. SPRZ�T  
     
     Przy  monta�u  por�czy  wyst�puje tylko sprz�t pomocniczy i spawarka do monta�u segmentów 
por�czy.  Sprz�t  do  czyszczenia  i  malowania por�czy zgodnie z pkt   5.2.2. i pkt 5.2.4. 
      
4.0. TRANSPORT  
     Materiały    mog�   by�   przewo�one   dowolnymi   �rodkami      transportu. 
  
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
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     5.1. Monta� por�czy  
 
     5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne por�czy  
 
      5.2.1. Warunki eksploatacji por�czy, ocena agresywno�ci korozji  �rodowiska, dobór zestawu  
            malarskiego 
         Most jest eksploatowana w �rodowisku o umiarkowanym działaniu korozyjnym,  
         odpowiadaj�cemu  
         �rednim warunkom   u�ytkowania, tj. trzeci stopie� agresywno�ci korozyjnej - U, oraz  
          nara�enia:  
         - temperaturowe - T1  
         - mechaniczne - M0  
         - fizyko-chemiczne - F0  
         - biologiczne - B0  
         powoduj� zastosowanie  pokrycia epoksydowego zestawem Nobiles.  
         Liczb�  warstw  pokrycia  gruntuj�cego  na 1 i  nawierzchniowego   na   1,   wg   Tablicy   nr1    
         z   normy   PN-71/H-97053,  których  ł�czna  grubo��  powinna  wynosi� 2x125=250  
         mikronów.  
        5.2.2. Metoda oczyszczenia powierzchni por�czy i wymagania w    zakresie przygotowania  
         powierzchni do malowania 
 
         Powierzchni�  por�czy nale�y całkowicie oczy�ci� za pomoc�   zmechanizowanych     narz�dzi    
         r�cznych.    Oczyszczenie  powierzchni  przed  malowaniem  odpowiada�  ma  klasie  II  
         zgodnie z PN-70/H-97052. Klasa II oczyszczenia powierzchni   to  usuni�cie  rdzy oraz lu�nej 
         i wyst�puj�cej w wi�kszych płatach  zgorzeliny.  Dopuszcza  si� na powierzchni wyrobu  
        ciemne  punkty tlenków  �elaza, mniejsze płaty zgorzeliny  �ci�le przylegaj�ce do podło�a oraz  
        lekki nalot  o odcieniu  rdzawym w miejscach uprzednio skorodowanych.  
        W procesie oczyszczenia nale�y przestrzega� nast�puj�cych  zasad (wg PN-70/H-97051):  
        -  elementy  poddawane  oczyszczeniu powinny by� suche i pozbawione zanieczyszcze�  
           smarami i olejami  
        - parametry oczyszczania tak si� ustala, aby oczyszczanie nie powodowało gł�bszego 
          naruszenia   metalu podstawowego  
          Stan   powierzchni  ocenia  si�  (na  podstawie  ogl�dzin)  nieuzbrojonym  okiem,  z  odległo�ci   
          ok.  30cm od badanej    powierzchni, przy �wietle dziennym. 
 
          5.2.3. Malowanie, warunki przeprowadzania prac malarskich   technologia malowania,  
               farby. 
 
          Na powierzchni� oczyszczon�, such�, odpylon�, odtłuszczon�, nale�y  mo�liwie szybko,  
          nało�y� gruntow� powłok� malarsk�.  
          Warunki prowadzenia prac malarskich: 
           -  wilgotno��  wzgl�dna powietrza nie mo�e przekracza� 90%  
           -  w  temperaturze powietrza poni�ej +5 stopni C oraz przy  ogrzaniu  konstrukcji  powy�ej   
            +40  stopni C malowanie jest niedopuszczalne.  
 
          Nie wolno prowadzi� prac malarskich:  
       -  we  wczesnych  godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy   na   powierzchni    
          konstrukcji   wyst�puje  rosa.  
       - w czasie mgły, �niegu, gradu, silnego wiatru  
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     Odbiór materiałów malarskich:  
     -  odbiór  jako�ciowy  powinien  by�  dokonany  zgodnie z odpowiednimi  normami   
     przedmiotowymi  na  poszczególne materiały.  Nie wolno dopu�ci� do stosowania materiałów  
     nieznanego pochodzenia,  materiały u�ywane do malowania  musz� posiada� atesty wydane  
     przez producenta. 
     - w przypadku, gdy osad nie daje si� rozprowadzi�, cho�by  tylko  w  pewnej cz��ci, materiał  
    malarski nie mo�e by� u�yty. 
 
   5.2.4. Zestaw malarski  
 
  W skład proponowanego zestawu malarskiego wchodzi:  
 - grubopowłokowa farba epoksydowa dwuskładnikowa. Składa si� z farby i utwardzacza. Składniki        
nale�y zmiesza� ze sob� w stosunku wagowym 100:25 i obj�to�ciowym 100:32 
Farba nadaje si� do u�ytku po 10 minutach od dokładnego wymieszania składników. Czas 
przydatno�ci do  stosowania mieszaniny składników wynosi 2,5 godz. W temp. 200C i obni�a si� ze 
wzrostem temperatury. 
 Przy nakładaniu dwóch warstw mo�e by� stosowana jako samodzielne wymalowanie. Najkrótszy 
czas  schni�cia do nakładania drugiej warstwy 24 godziny.  
 Malowa� natryskiem hydrodynamicznym.  
 Rozcie�cza� rozcie�czalnikiem do wyrobów epoksydowych .  
 
 6.0. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
 
    Por�cze stalowe - kontroli nale�y podda�:  
    - zgodno�� wykonanej por�czy z dokumentacj� techniczn�  
    - prawidłowo�� wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego  
 
  6.1. Dozór wykonania i kontrole (PN-71/H-97053) wykonania zabezpieczenia       
antykorozyjnego 
 
     Dozór przeprowadza si�:  
        a/ po oczyszczeniu elementów podlegaj�cych malowaniu  
        b/ po zagruntowaniu  
        c/ po nało�eniu kolejnych warstw nawierzchniowych materiału malarskiego  
     Oceny   dokonuje   si�  nieuzbrojonym  okiem  przy  �wietle dziennym z odległo�ci 30 - 40cm od  
     powierzchni. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady pokrycia:  
               - p�cherze  
               - odstawanie powłoki  
               - powłoka nie wysuszona wykazuj�ca przylep  
               - miejsca niepokryte  
               - zacieki i zmarszczenia  
               - wytr�cenia ciał obcych w powłoce  
 
      Oceny pokrycia dokonuje si� po okresie sezonowania (aklimatyzacji) pokrycia. Pomiar grubo�ci     
      powłok przeprowadza si� w co najmniej 7 punktach konstrukcji za pomoc� przyrz�dów    
      magnetycznych  lub  elektromagnetycznych   zgodnie  PN-74/C-81515.  Za  wynik ostateczny  
      pomiaru nale�y przyj��  �redni�  arytmetyczn�  wyników uzyskanych  z 5 pomiarów po  
      odrzuceniu  
      dwóch najwy�szych odczytów z serii 7 pomiarów.  
      �rednia   ta  nie  mo�e  wynosi�  mniej  ni�  90%  warto�ci   ustalonej.                            
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      Wyniki  kontroli  prowadzonych robót malarskich wpisuje si� do dziennika budowy  
 
            7.0. OBMIAR ROBÓT  
 
          Jednostk� obmiaru jest 1m bie��cy wykonanej i zainstalowanej por�czy o okre�lonych w  
          projekcie parametrach.      
          
          8.0.  ODBIÓR ROBÓT  
 
         8.1. Ostateczny odbiór robót 
          Odbiór  por�czy  dokonywany  jest  na zasadach odbioru  ostatecznego robót. Na   podstawie    
          wyników  i  kontroli przeprowadzonych wg. p.6 nale�y sporz�dzi� protokół odbioru  
          ostatecznego robót.  Je�eli  wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane  roboty 
nale�y  
          uzna� za   zgodne z  wymaganiami.  
         Je�eli  cho� jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane  roboty  nale�y   uzna�  za  
         niezgodne z wymaganiami norm i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji wykonawca obowi�zany jest  
         doprowadzi�  roboty do zgodno�ci z norm� i przedstawi� je  do ponownego odbioru. 
 
         9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI  
 
         Cena jednostkowa uwzgl�dnia:  
       - zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji  
       - monta� por�czy  
       - czyszczeniem por�czy przez piaskowanie do drugiego  stopnia czysto�ci  
       - zabezpieczenie antykorozyjne por�czy 
 
 
 
 
 
 
 

 


