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I.

CZĘŚĆ FORMALNO-PPRAWNA

1.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (akt ujednolicony ze zmianami
Dz.U. 2018 Poz. 1202).

Oświadczam, że projekt inwestycji o nazwie:

MODERNIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO NA TERENIE
WITPiS – TRAWERSY 15° I 20° NR INWENTARYZOWY 1025-299-8
opracowany dla Inwestora:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Z siedzibą: 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1

został wykonany i opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz sporządzony zgodnie z zawartą umową.

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

WARSZAWA – SIERPIEŃ 2020
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II.

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB PROJEKTANTA
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III.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA
A. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stanowiska badawczego na terenie WITPIS, działce budowlanej

nr 14/20 z obrębu 27, której zarządcą jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,
z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1
Celem opracowania jest utwardzenie powierzchni terenu gruntu w celu dostępności i swobodnego dojazdu
do stanowiska badawczego na terenie działki budowlanej. Stanowisko badawcze ma służyć do przeprowadzania
badań pojazdów specjalistycznych pancernych (wojskowych) i samochodowych. Wszystkie przeprowadzane badania
mają odbywać się na terenie zamkniętym i niedostępnym dla osób trzecich.

B. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA
 Zlecenie Inwestora;
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. 2015 poz. 1422 w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
 Prawo budowlane;
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, dla celów projektowych;
 Inwentaryzacja terenu z dnia 01 Maj br.

C. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty:
Działka 14/20
 Na terenie działki znajduje się jeden budowla murowana – magazynek nr 1,
 teren jest uzbrojony, poza obszarem planowanych robót, zgodnie z mapą do celów projektowych

w sieci i instalacje:
 elektryczne,
 kanalizację deszczową,
 wodociągowe,
 teletechniczne..

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres zmian zagospodarowania terenu dostosowano do granic działki ewidencyjnej nr 14/20 oraz
istniejącego zagospodarowania terenu.
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Dojście i dojazd do stanowiska badawczego odbywać się będzie istniejącymi ciągami pieszymi oraz nowym
utwardzeniem terenu z płyt betonowych i kruszywa.
Projektowana

modernizacja

stanowiska

została

nawiązana

do

istniejących

dróg,

budynków

i ciągów pieszych. Projektowane utwardzenie ma służyć jako nawierzchnia na, której będą wykonywane badania
pojazdów specjalistycznych i samochodowych.
Zaprojektowane zostało utwardzenie terenu z płyt betonowych o szerokości od 6,00 do 14,70 m oraz ·
z kruszywa jako połączenie płyt z drogami wokół stanowiska badawczego.
Większość utwardzenia terenu zaprojektowane jest na terenie wolnym od ciągów pieszych i jezdnych.
Odwodnienie projektowanego utwardzenia powierzchni terenu zostanie zapewnione za pomocą spadków
podłużnych i poprzecznych na istniejące ciągi jezdne oraz na tereny zielone własnej działki.
W zakresie zaplanowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się:
 zebranie nadmiaru gruntu i wyrównanie,
 wykonanie warstwy utwardzenia powierzchni gruntu,
 wykonanie murków oporowych.

E. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW INWESTYCJI
Powierzchnia działki o nr ew. 14/20

= 6 679,12m²

 wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu z płyt betonowych i kruszywa od 6,00 do 14,70 m,
o łącznej powierzchni

~1278 m2,

1. płyty "MON"

~497,46 m²,

2. kruszywo

~567,64 m²,

3. trylinka

~167,97m²,

4. murek

~45,25m²,

 powierzchnia istniejących dróg

~177 m²,

 powierzchnia budynku ( magazynek nr 1)

~37,36m²,

RAZEM

~1 492,68 m².

Powierzchnia biologicznie czynna działki o nr ew. 14/20 - 5 186,44m²,
co stanowi 77,65% ogólnej powierzchni działki.
F. POZOSTAŁE DANE
 teren, na którym zaplanowano prace nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 teren nie znajduje się w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej,
 zakres inwestycji nie zagraża środowisku i nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników,
 zakres inwestycji nie narusza interesu osób trzecich.
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G. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia ogranicza się do najbliższego otoczenia
miejsca jego realizacji.
Planowana inwestycja będzie pełniła funkcję indywidualnego stanowiska badawczego dla pojazdów
specjalistycznych ( wojskowych) i samochodowych. Bezpośrednie oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na
otoczenie to: użytkowanie stanowisk do nowych badań.
Inwestycja ma charakter zwiększający ilość i jakość badań pojazdów.
Modernizacja stanowiska nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu drogowego. Zakres uporządkowania
ogranicza się do wprowadzenia rozwiązań normatywnych.
Zakres i charakter rozwiązań nie zmienia uciążliwości funkcjonowania zagospodarowania terenu w zakresie
hałasu, wibracji i emisji pyłów.
Charakter i skala inwestycji wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko.
Występujące oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą miały zasięg lokalny
i ograniczą się do najbliższego terenu lokalizacji. Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą
krótkotrwałe i odwracalne, a powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter nieznaczący.
Projektant:
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IV.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. RYS. 01 - PLAN ORIENTACYJNY

SULEJÓWEK

SKALA 1:10 000

MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCJI UL. GEN. S. KALISKIEGO 29
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PROJ. UTWARDZENIE Z "TRYLINKI"

IST. BUDYNEK

PROJ. MUREK

PROJ. UTAWRDZENIE Z KRUSZYWA

PROJ. UTWARDZENIE Z PŁYT "MON"

PROJ. KRAWĘŻNIK 20x30 cm WTOPIONY

PROJ. KRAWĘDŹ MURKA

PROJ. KRAWĘDZ UTWARDZENIA Z PŁYT "MON"

OŚ UTWARDZENIA

IST. KRAWĘDŹ DRÓG

A÷G - granica opracowania,

DZIAŁKA NA, KTÓREJ PLANOWANA JEST
INWESTYCJA

GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

LEGENDA:

Powierzchnia biologicznie czynna działki o nr ew. 14/20 - 5 186,44m2,
co stanowi 77,65% ogólnej powierzchni działki.

RAZEM

BILANS TERENU:
Powierzchnia działek o nr ew. 14/20 =
-Powierzchnia istniejącuch dróg
- Powierzchnia budynku ( magazynek nr 1)
-Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu :
1. płyty "MON"
2. kruszywo
3. trylinka
3. murek
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V.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY – CZĘŚĆ OPISOWA
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Zakres robót ujęty w niniejszym opracowaniu obejmuje utwardzenie powierzchniowe gruntu oraz wykonanie

murków oporowych z gotowych elementów betonowych typu „LEGO” pod stanowiska badawcze na działce budowlanej
nr 14/20 obręb 27.
Na dzł. ew 14/20 zostanie utwardzona powierzchnia gruntu płytami betonowymi, trylinką betonową
i kruszywem w miejscach, gdzie do tej pory był trawnik oraz wykonane murki oporowe podwyższające powierzchnię
do badań przechyłu pojazdów.
Charakterystyka parametrów technicznych według poniższego zestawienia:
Dz. ew 14/20
 utwardzenie powierzchniowe gruntu z płyt betonowych o szer. od 6,00 m do 14,70 m,
 utwardzenie powierzchniowe gruntu kruszywem od 6,00 do 15,00m,
 spadki poprzeczne:
 powierzchnie z płyt betonowych i trylinki

- jednostronny od 0% do 20%,

 powierzchnie z kruszywa

- zgodnie z terenem gruntowym i zieleni,

 spadki podłużne:
 powierzchnie z płyt betonowych i trylinki

- jednostronny od 0% do 22%,

 powierzchnie z kruszywa

- zgodnie z terenem gruntowym i zieleni,

Zakres zastosowanych rozwiązań obejmuje typowe rozwiązania techniczne dla tego typu robót. Planowane
roboty obejmują:
 roboty związane ze ściągnięciem i wyrównaniem nadmiaru gruntu,
 roboty utwardzenia powierzchniowego gruntu z płyt typ „MON”, trylinką i kruszywem,
 wykonanie murków oporowych z gotowych elementów betonowych typ „LEGO”
 roboty wykończeniowe – wyrównanie przyległego terenu

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Planowana inwestycja będzie pełniła funkcję murków oporowych i powierzchniowego utwardzenia pod
stanowiska badawcze terenu wewnętrznego Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej znajdującego
się w Sulejówku, ul. Okuniewska 1.
Projektowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Zaprojektowane elementy utwardzenia powierzchniowego oraz murki oporowe wpisują się w granice działki
ewidencyjnej nr 14/20.
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3. ZESTWIENIE WIELKOŚCI ROBÓT
Dz. ew 14/20
 utwardzenie powierzchniowe gruntu z płyt betonowych typ „MON”

~497,46 m2

 utwardzenie powierzchniowe gruntu kruszywem o łącznej powierzchni

~567,4m2,

 utwardzenie powierzchniowe gruntu trylinką betonową

~167,97m2,

 utwardzenie powierzchniowe gruntu – murek oporowy

~45,25m2,

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Modernizacja stanowiska polegająca na utwardzeniu powierzchniowym gruntu oraz murki oporowe na działce
zostały zaprojektowane w oparciu o prawo budowlane i pozwalające na to polskie przepisy.
Poszczególne grubości utwardzenia powierzchni gruntu zostały tak dobrane, żeby służyły zamawiającemu
w sposób bezpieczny i możliwy do zastosowania w różnych celach. Murki oporowe zostały zaprojektowane w taki
sposób, żeby zamawiający mógł wykorzystywać podczas przeprowadzania badań pojazdów.

5. OBLICZENIA DLA MURKÓW OPOROWYCH
a. Ścianka h=1,55m (najbardziej niekorzystny)
Przyjęto następujące założenia:
Kruszywo łamane fr. 0/63 stab. mech.
Kąt tarcia wewnętrznego 30°
Gęstość 20 kN/m³

σz = 20 x 1,55 = 31 kPa
Ka = tg² (45 – 30 / 2) = 0,33
Jednostkowe parcie czynne: ea = 31 x 0,33 = 10,23 kPa
Parcie czynne: Ea = (20 x 1,55²) / 2 x 0,33 = 7,93 kN/m

b. Ścianka h=1,80m (najbardziej niekorzystny)
Pospółka:
Kąt tarcia wewnętrznego 40°
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Gęstość 19kN/m³

σz=19*1,80=34,2kPa
Ka=tg²(45-40/2)=0,22
Jednostkowe parcie czynne: ea=34,2*0,22=7,52kPa
Parcie czynne: Ea=(19*1,8²)/2*0,22=6,77kN/m
Murki oporowe będą wykonane z gotowych elementów betonowych typ „LEGO”z betonu C30/37 ustawiane jeden
na drugi. Podczas ustawiania poszczególny elementów należy stosować pomiędzy blokami piankę ognioochronną
poliuretanową ISUM B1.

6. UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE GRUNTU I MUREK OPOROWY

– konstrukcja A

Utwardzenie powierzchniowe gruntu


płyta betonowa typ „MON”

– gr. 15cm,



podsypka cem.-piask. 1:4

– gr. 5cm,



kruszywo łamane 0/62 stb. mech.

–gr. 45-110cm,



grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 MPa
Murek oporowy:



blok betonowy typ „LEGO” elementy o wymiarach 180x60x60 cm , 60x60x60cm

– gr. 60x60cm,



ława betonowa z bet. C12/15 z oporem betonowym

- gr. 20cm,



warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

–gr. 20cm,



grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 MPa

7. UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE GRUNTU KRUSZYWEM

– konstrukcja B

Utwardzenie powierzchniowe gruntu


Warstwa kruszywa fr. 2/31,5 stab. mech

– gr. 20cm,
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grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 MPa



8. UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE GRUNTU I MUREK OPOROWY

– konstrukcja C

Utwardzenie powierzchniowe gruntu


trylinka betonowa

– gr. 15cm,



podsypka cem.-piask. 1:4

– gr. 5cm,



kruszywo łamane 0/62 stb. mech.

–gr. 45-110cm,



grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 MPa

9. TRAWNIKI
W zakresie inwestycji ująć we wszystkich miejscach zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

10. PRACE PRZY UTWARDZANIU POWIERZCHNI GRUNTU I MURKÓW OPOROWYCH
Podłoże przed utwardzeniem i ustawieniem murków musi charakteryzować się wartościami wskaźnika
zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 wymaganego dla stabilnego i bezpiecznego użytkowania.
Wartości wskaźników muszą spełniać poniższy warunek:
utwardzenie powierzchniowe gruntu i murki oporowe:



- E2  100 MPa lub IS 1,00

.

11. ODWODNIENIE
Odwodnienie z utwardzonej powierzchni gruntu odbywać się będzie spadkami podłużnymi, poprzecznymi
na tereny zielone znajdujące się na własnej działce.

12. WYTYCZNE - MATERIAŁOWO TECHNOLOGICZNE
12.1

Warstwa odsączająca

Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:


wodoprzepuszczalność: wartość współ. filtracji „K” powinna być większa od 8m/dobę,



zagęszczalność: użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnorodności U>,



szczelność, określoną zależnością:

D15
 5 gdzie:
d 85

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej,
d 85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren warstwy podłoża,


wskaźnik piaskowy WP>35,
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laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycenia wodą Wnos  15% .
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować mieszankę kruszyw naturalnych: piasek zgodny

z PN-B 11113: 1996: 2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996:2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według
PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności; - 20% +10% wartości wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia,
a mianowicie:
- wskaźnik zagęszczenia I s  1,00 dla utwardzenia z Trylinki betonowej,
- wskaźnik zagęszczenia I s  1,00 dla utwardzenia z płyt „ MON”,
- wtórny moduł odkształcenia E2  140 MPa dla utwardzenia z płyt „ MON” i trylinkipod obciążeniem płytą
VSS, Ø 30cm,
- stosunek modułu

12.2

E2
 2,2.
E1

Warstwa z kruszywa łamanego

Materiały do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie powinny być z kruszywa
łamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, albo ziaren
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Warstwę z kruszywa należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 2/315, 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0/63 i 2/31,5; PN-B 11112: 1996 I odmiany
I.
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy opierać na metodzie obciążeń płytą VSS o średnicy 30cm
wg. PN-S 02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna być dla warstwy kruszywa E2  180MPa
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu do odkształcenia E2
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:

E2
 2,2.
E1
Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru:

E1 , E2 

3p
xD
4 s

gdzie D - średnica płyty w mm:

 p - różnica nacisków kPa,

s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków  p w mm.
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12.3

Podsypka cementowo - piaskowa

Grubość podsypki cem.-pias. zgodna z założeniami projektowymi. Stosunek cementu do pisaku powinien
wynosić 1:4.
Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współ. Wodno cementowym
0,25-0,35. Wytrzymałość na ściskanie powinna być co najmniej:

R7  10MPa, R28  14MPa

Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki min „25”
i odpowiadać wymogą PN-88/B-3000.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać PN-86/B-06712.
Woda stosowana do wytworzenia podsypki cementowo - piaskowej powinna być odmiany I i odpowiadać
wymogą PN-88/B-32250.

12.4

Krawężniki

Przy wykonywaniu prac utwardzenia powierzchniowego gruntu zastosowane zostaną następujące elementy
betonowe:


krawężnik betonowy 20x30x100 cm wykonane z betonu C25/30 do połączenia ist. nawierzchni drogi
wewnętrznej,
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanych elementów betonowych na budowę. Wszystkie

materiały z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub podczas
układania będą odrzucone.
Elementy, które będą uszkodzone podczas ostatecznego przeglądu i odbioru zostaną wymienione przez
wykonawcę na nowe.
 Krawężniki
Do wykonania robót należy zastosować Krawężniki uliczne jednowarstwowe, gatunku I .
Krawężniki powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:


klasa betonu nie niższa niż C25/30,



nasiąkliwość nie większa niż 5%,



mrozoodporność nie niższa niż F 150,



ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większej niż 4 mm.
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny

być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (Licowej) powinny być jednorodne o strukturze zwartej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:


dla wysokości ±3 mm,



dla szerokości i długości ±8 mm.
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Kontrolę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni oraz krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać
zgodnie z PN-B-10021.
 Sposób wbudowania krawężników ulicznych
a) światło na krawężniku 0 cm,
b) niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą utwardzenia powierzchniowego,
c) tylna ściana krawężnika powinna byś równa z utwardzeniem terenu,
d) krawężnik należy ustawić na ławie betonowe z oporem z betony C12/15 i podsypce cem.-pias. 1:4,
e) mieszankę na podsypkę cem.-piaskową 1: 4 należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie
„podsypka cementowo – piaskowa”,
f)

w razie potrzeby skrócenia elementów betonowych w miejscach do tego wymaganych, to elementy będą
przycinane piłami tarczowymi. W miejscach łuków elementy zostaną tak docięte piłami tarczowymi, żeby łuki
zostały dopasowane do projektowanych promieni. Wyrównywanie elementów za pomocą zaprawy jest
zabronione.

12.5

Utwardzenie powierzchni z płyt typ” MON”

Do wykonania robót należy zastosować płyty typ „ MON” 300x150x15 cm, gatunku I.
Płyty „ MON” betonowe powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:


klasa nie niższa niż C25/30,



nasiąkliwość nie większa niż 5%,



mrozoodporność nie niższa niż F 150,



ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większej niż 4 mm.
Powierzchnie płyt „ MON” powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być

równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (Licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać 2 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:


dla wysokości ±3 mm,



dla szerokości i długości ±3 mm,



dla grubości ± 5 mm.
Do produkcji płyt „ MON” należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż "32,5”.

Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające
wymaganiom PN-B-06712: 1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
 Wykonanie utwardzenia powierzchniowego z płyt „ MON” betonowych
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Kształt i kolor powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na podsypce w taki
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 mm do 3 mm. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy
płaszczyznami sąsiadujących dwóch płytek nie może przekraczać 2 mm. Powierzchnia elementów położonych obok
takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać max. 3 mm powyżej tych urządzeń.
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała
się na równo z górną krawędzią.
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania utwardzenia powierzchniowego z płyt „
MON”.
 Sprawdzenie wykonania utwardzenia powierzchniowego z płyt „ MON”
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni „ MON” z płyt betonowych, polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w „Wykonanie utwardzenia
powierzchniowego z płyt „ MON” betonowych”:


pomierzenie szerokości spoin,



sprawdzenie czy na powierzchni płyt nie występują spękania i rysy,



sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin oraz wypełnienia wolnych przestrzeni w płytach „ MON”,



sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany.

12.6
Do
z

betonu

Utwardzenie powierzchni z trylinki

wykonania
metodą

utwardzenia

wibroprasowanią.

z

trylinki

należy

Warunkiem

zastosować

dopuszczenia

do

„Trylinkę

betonowa”

stosowania

trylinki

wytwarzaną
betonowej

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
 Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna trylinki powinna
być równa i szorstka, a krawędzie trylinki równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla trylinki
o grubości  150 mm.
 Kształt, wymiary i kolor trylinki:
Trylinki przeznaczone do utwardzenia powierzchni gruntu mają wymiar grubości 150 mm. Tolerancje
wymiarowe wynoszą:


na długości  3 mm,



na szerokości  3 mm,



na grubości  5 mm.
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Kolory trylinki produkowanych aktualnie w kraju to: zgodnie z producentem.
 Wytrzymałość na ściskanie.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu trylinki) nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.
 Nasiąkliwość.
Nasiąkliwość trylinki betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej
niż 5 %.
 Odporność na działanie mrozu.
Odporność trylinki betonowej na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 30 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w 3 % roztworze NaCl
lub 150 cyklach metodą zwykłą jest wystarczająca, jeżeli:


próbka nie wykazuje pęknięć,



strata masy nie przekracza 5 %,



obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większa niż
20 %.
 Ścieralność.
Ścieralność trylinki betonowych określona na tarczy Boehmego w PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej

niż 3,5 mm.
 Materiały do produkcji betonowych trylinki brukowych
1. Cement.
Do produkcji trylinki 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.
2. Kruszywo.
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
3. Woda.
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji trylinki betonowej powinny odpowiadać wymaganiom
wg PN-B-32250.
4. Dodatki.
Do produkcji trylinki brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
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Sprzęt do wykonania nawierzchni z trylinki.
Ze względu na małe powierzchnię trylinki układa się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Transport betonowych trylinki brukowych.
Uformowane w czasie produkcji Trylinki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, Trylinki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię
i spina taśmą stalową, co gwarantuje, że podczas transportu samochodami materiał zostaje w nienaruszonym stanie.
Trylinki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.


Wykonanie robót.

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych trylinki brukowych:



warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Układanie nawierzchni z trylinki betonowej

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych trylinki, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru, wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Trylinkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu) w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Trylinkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) kostka ulega zagęszczeniu i wyrównaniu.
Po ułożeniu trylinki, należy dokładnie zamieść powierzchnię ułożonych trylinki przy użyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z trylinki brukowych
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony trylinki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z trylinki betonowej nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji.
Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej powinna być oddana do użytków
po min. 7 dnia.


Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z trylinki betonowej polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg „Utwardzenia powierzchni z trylinki”:


pomierzenie szerokości spoin,



sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),



sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,



sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:


nierówności

podłużne

nawierzchni

mierzone

łatą

lub

planografem

zgodnie

z

normą,

BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm,


spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%,



niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać  1 cm,



szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm,



dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  10%,



częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z trylinki, powinna być dostosowana do
powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 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 Inspektor Nadzoru.

12.7

Elementy betonowe typu „ LEGO”

Przy wykonywaniu murków oporowych zostaną następujące elementy betonowe:
 Gotowe elementy prefabrykowane typu „ LEGO” o wymiarach 180x60x60cm i 60x60x60cm,
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanych elementów betonowych na budowę. Wszystkie
materiały z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub podczas
układania będą odrzucone.
Elementy, które będą uszkodzone podczas ostatecznego przeglądu i odbioru zostaną wymienione przez
wykonawcę na nowe.
 Elementy betonowe typu „LEGO”
Do wykonania robót należy zastosować bloki betonowe wykonane według producenta, gatunku I .
Bloki betonowe powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:


klasa betonu nie niższa niż C30/37,



nasiąkliwość nie większa niż 5%,



wodoszczelność nie mniejsza niż W8



mrozoodporność nie niższa niż F 150,



ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większej niż 3 mm.
Powierzchnie bloków betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów

powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni powinny być jednorodne o strukturze zwartej. Dopuszczalne
odchyłki wymiarów:
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dla wysokości ±1 mm,



dla szerokości i długości ±4 mm.
Kontrolę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar

i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni oraz krawędziach elementu.

12.8

Materiały

Materiały wchodzące w skład utwardzenia powierzchni gruntu, dostarczane przez wykonawcę muszą być
zgodne z odpowiadającymi wymogami zwartymi w odpowiednich normach, przepisach i niniejszej dokumentacji
technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania standardów i parametrów zastosowanych materiałów na
poziomie co najmniej jak dla przedstawionych produktów. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać
odpowiednie atesty producenta o spełnieniu odpowiednich wymogów, norm państwowych oraz aprobaty techniczne
IBDiM. Wykonawca, na każde żądanie zamawiającego przedstawi w/w dokumenty.
Wszystkie materiały oraz materiały, które nie są narzucone Wykonawcy, zostaną przedstawione przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru prac do zatwierdzenia.
Każda zmiana materiału wymaga zgody odpowiedniego projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za rzeczywistą jakość wszystkich dostarczanych materiałów
i prawidłowe ich wbudowanie.

12.9 Przechowywanie i składowanie materiałów ( płyty ażurowe, kostka betonowa, kruszywo
łamane i naturalne)
Płyty „ MON ”, trylinka i elementy do murków oporowych powinny być składowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
lub na paletach transportowych.
Kruszywo łamane i naturalne należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

12.10

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym związane

Przez teren przeznaczony pod realizację przechodzą instalacje obce. Wszelkie prace związane
z utwardzeniem powierzchniowym gruntu w bezpośredniej bliskości uzbrojenia terenu, należy wykonywać pod
nadzorem właścicieli i użytkowników tego uzbrojenia w sposób ręczny.
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VII.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
1. STRONA TYTUŁOWA
Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO NA TERENIE WITPiS –
TRAWERSY 15° I 20° NR INWENTARYZOWY 1025-299-8
Adres inwestycji:
05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1, Województwo Mazowieckie
obręb – 27; działki: 14/20
Inwestor:
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Z siedzibą: 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1
Projektant:
WojT Karol Tymiński
Ul. Szkolna 52a
05-110 Jabłonna
mgr inż. Karol Tyminski nr upr. WAM/0023/POOD/18
2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Zakres robót
 roboty pomiarowe - tyczenie trasy projektowanego utwardzenia powierzchniowego gruntu,
 roboty związane z zebraniem zbędnego nakładu gruntu oraz z jego mechanicznym zagęszczeniem,
 utwardzenie powierzchniowe gruntu,
 wykonanie murków oporowych,
 roboty porządkowe, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót przed dostępem osób trzecich,
organizacja techniczna robót: organizacja dostępu miejsca robót dla pracowników, sprzętów, maszyn,
 organizacja dostaw i wywozu materiałów budowlanych, miejsca ich składowania, zabezpieczenia etc.

2.2 Kolejność realizacji obiektów budowlanych
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie – utwardzenie powierzchniowe gruntu i murków oporowych.
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2.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia terenu
Działka 14/20
 teren jest uzbrojony, poza obszarem planowanych robót, zgodnie z mapą do celów projektowych

w sieci i instalacje:
 elektryczne- eNA,
 wodociągowe,
 kanalizacje deszczową,
 teletechniczne..

2.4 Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
 istniejące sieci elektroenergetyczne, gazowe,
Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót
 porażenia prądem w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego,
 rozszczelnienie istniejącej sieci gazowej i stworzenie zagrożenia wybuchu lub pożaru,
 upadające drzewa, gałęzie, które mogą przywalić pracowników oraz osoby trzecie,
 narażenie na kolizje i wypadki z poruszającymi się pojazdami,
 nieprawidłowe składowanie materiałów budowlanych mogące narazić pracowników lub osoby trzecie na
uderzenia wynikające z przesunięć, upadków materiałów na ludzi,
 nieprawidłowe użytkowanie sprzętu, urządzeń, maszyn i środków transportu służących realizacji
inwestycji powodujące uszkodzenia ciała etc.

2.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
 wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robót oraz pracownicy) powinni posiadać odpowiednie
uprawnienia wykonawcze branży drogowej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem wykonywania
inwestycji musi sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
 wykonawca powinien być przeszkolony z zakresu BHP i P.POŻ przez zatrudnionego lub wyznaczonego
inspektora BHP zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401,
 wskazany inspektor BHP będzie stanowić jednostkę odpowiedzialną za zdrowie, bezpieczeństwo
i ochronę przed wypadkami personelu i załogi. Inspektor posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia do wydawania poleceń oraz stosowania środków zapobiegających wypadkom na budowie.
Przed rozpoczęciem robót wskazany inspektor BHP przeprowadzi instruktaż wszystkich pracowników
w zakresie wskazanym w opracowanym planie BIOZ. W szczególności inspektor BHP ma obowiązek
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zadbać, aby personel budowy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
 wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposaży go w niezbędne środki do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 w przypadku wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciągu 24 godzin Inwestora
BHP, a także odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego o tym zdarzeniu, jeżeli prawo wymaga
takiego zgłoszenia.

2.6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia budowy powinno polegać na:
 bezpiecznym zorganizowaniu placu budowy,
 usytuowaniu stanowisk roboczych i stanowisk składowania materiałów nie powodujących kolizji,
 usytuowaniu i prowadzeniu dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych,
 dopuszczeniu do realizacji robót budowlanych tylko pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 dopuszczeniu do pracy maszyn i urządzeń technicznych, wykorzystywanych na budowie tylko
w przypadku posiadania na budowie ich aktualnych certyfikatów lub świadectw wymaganych
przepisami,
 kontrolowaniu używanego sprzętu pod kątem zachowania jego sprawności technicznej, wymaganej
konserwacji, wymaganych przeglądów okresowych w zakresie wynikającym z instrukcji użytkowania
danego sprzętu, zasad sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów,
 kontrolowaniu właściwego zabezpieczania sprzętu po zakończonej pracy, gwarantujące bezpieczne
dalsze użytkowanie po przerwach od użytkowania, bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu
używał ponownie,
 kontrolowaniu przejezdności i przejścia dróg ewakuacyjnych, tak aby były wolne od jakichkolwiek
przeszkód,
 dostarczeniu wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętowych, odpowiedniej odzieży
dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie i utrzymywaniu ich w stanie zapewniającym
bezpieczne użytkowanie,
 zorganizowaniu i utrzymaniu na budowie węzła higieniczno – sanitarnego dla personelu, odpowiednio
zlokalizowanego i dobranego pod względem ilości punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej oraz
ubikacji.

str. 36

GENERALNY PROJEKTANT: WojT Karol Tymiński; ul. Szkolna 52a; 05-110 Jabłonna

Przy prowadzeniu robót utwardzenia powierzchniowego gruntu Wykonawca szczególną uwagę
powinien zwrócić aby:
 prowadzone robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem
Właścicieli tego uzbrojenia.
Odnośnie zagrożenia pożarowego:
 wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach
i pojazdach etc. ,
 materiały łatwopalne będą przechowywane 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,
 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Projektant:
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