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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-10.01.01.
MUR OPOROWY Z ELBETOWYCH
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem muru oporowego z elbetowych
elementów prefabrykowanych typu „L” w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni
drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem muru oporowego z elbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” o wys.
0,6; 1,0; 1,2 i 1,5 m (dok adn wysoko elementów prefabrykowanych nale y dobra w
oparciu o dost pne wymiary elementów w ofercie ich producenta).
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymuj ca w stanie stateczno ci uskok naziomu gruntów
rodzimych lub nasypowych albo innych materia ów rozdrobnionych.
1.4.2. Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. elbetowe elementy prefabrykowane
Mur oporowy nale y wykona z elbetowych elementów prefabrykowanych spe niaj cych
wymagania uj te w Rozporz dzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.).
Orientacyjna wysoko
elbetowych elementów prefabrykowanych typu „L” jest nast puj ca:
0,6; 1,0; 1,2 i 1,5 m. (dok adna wysoko elementów prefabrykowanych nale y dobra w
oparciu o dost pne wymiary elementów w ofercie ich producenta). Klasa betonu w
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elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie elementów – stal zgodnie z obliczeniami
statycznymi i wymogami producenta elementów.
Kszta t i wymiary elbetowych elementów prefabrykowanych powinny by zgodne z
dokumentacja projektowa. Odchy ki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiada PN-B02356 [4] wed ug 7 klasy:
Wymiar elementu,
mm
od 300 do 900
od 900 do 3000
od 3000 do 9000

Tolerancja wymiaru,
mm
10
12
16

Powierzchnie elementów powinny by g adkie, bez raków, p kni i rys. Dopuszcza si
drobne pory o g boko ci do 5 mm jako pozosta ci po p cherzykach powietrza i wodzie.
Elementy nale y sk adowa na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u.
Poszczególne rodzaje elementów powinny by sk adowane oddzielnie.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania elbetowych elementów prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest spe nienie wymogów ustawy o wyrobach budowlanych.
2.3. Kruszywo stabilizowane cementem
Materia wg SST 04.05.01. „Podbudowa i ulepszone pod a z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem”.
2.4. Materia y izolacyjne
Do izolacji murów oporowych mo na stosowa nast puj ce materia y:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],
b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed u eniem w ciwej pow oki
izolacyjnej wg PNB- 24622 [30],
c) lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co wg PN-B-24625 [31],
d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e) emulsje asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53],
f) kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-B-30175 [33],
g) pap asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],
h) pap asfaltowa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej
wg BN-87/6751-04 [52],
i) inne materia y izolacyjne posiadaj ce aprobat techniczna wydana przez uprawniona
jednostk .
Zastosowane materia y izolacyjne musza by zaakceptowane przez In yniera.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania murów oporowych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania muru oporowego powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
koparek,
sprz tu do roz adunku i wbudowania elbetowych elementów prefabrykowanych,
zag szczarek p ytowych wibracyjnych,
ubijaków r cznych i mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych
Transport powinien odbywa si samochodami o gabarytach dostosowanych do
prefabrykowanych cianek. Sk adowanie elementów powinno odbywa si w pozycji
wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muru oporowego
Mur oporowy nale y wykona zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Wykonawca zobowi zany jest przedstawi do akceptacji In ynierowi szczegó owe
rozwi zania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakuj cych w dokumentacji
projektowej elementów muru oporowego.
Mur oporowy z elbetowych elementów prefabrykowanych posadowiony b dzie
bezpo rednio na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grubo ci
10 cm. Warunki posadowienia powinny spe nia wymagania normy PN-83/B-03010.
5.3. Wykopy fundamentowe
Je li w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej, wykopy pod mur oporowy mog by
wykonane r cznie lub mechanicznie. Dopuszcza si wykonanie wykopu r cznie do
boko ci nie wi kszej ni_ 2 m.
Wykonanie wykopu poni ej wód gruntowych bez odwodnienia wg bnego jest dopuszczalne
tylko do g boko ci 1 m poni ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach
osuwaj cych si nale y wykonywa wykop ze skarp zapewniaj
stateczno lub stosowa
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez In yniera.
Roboty ziemne powinny odpowiada wymaganiom PN-B-06050 [11].
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wykopu wynosz :
w planie + 10 cm i - 5 cm,
rz dne dna wykopu ± 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nale y odwie na miejsce odk adu lub rozplantowa w pobli u
miejsca budowy.
5.4. Izolacja murów oporowych
Izolacje nale y wykona zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Izolacje wykonuje si na
powierzchni muru od strony gruntu lub materia u zasypowego.
Je li w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji producenta prefabrykatów nie
okre lono sposobu wykonania izolacji, to mo na ja wykona poprzez dwu lub trzykrotne
na enie na powierzchnie ciany p ynnych materia ów izolacyjnych okre lonych w pkt 2.4.
Ka da warstwa izolacji powinna tworzy jednolit , ci
pow ok przylegaj
do
powierzchni ciany lub do uprzednio u onej warstwy izolacji. Wyst powanie z uszcze ,
sp ka , p cherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materia ów rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by chroniona od uszkodze mechanicznych.
Styki elementów prefabrykowanych nale y uszczelni przez wype nienie styków
odpowiednim materia em trwale plastycznym lub wype nienie zaprawa cementowa zgodna z
PN-B-14501i przez za enie pasów papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.
Materia y (stosowa materia y dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposób
wykonania izolacji musza by zaakceptowane przez In yniera.
5.5. Zasypywanie wykopu
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Zasypywanie wykopu nale y wykonywa gruntem z dokopu, warstwami o grubo ci
dostosowanej do przyj tej metody zag szczania gruntu, która to grubo nie powinna
przekracza :
przy zag szczaniu r cznym i wa owaniu - 20 cm,
przy zag szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
przy stosowaniu ci kich wibratorów lub ubijarek p ytowych - 60 cm.
Zag szczanie gruntu przy zasypywaniu urz dze lub warstw odwadniaj cych powinno
odbywa si r cznie do wysoko ci oko o 30 cm powy ej urz dzenia lub warstwy
odwadniaj cej.
5.6. Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza przed powstawaniem obszarów
bezodp ywowych.
Spadek powierzchni terenu powy ej ciany oporowej powinien wynosi co najmniej 1 %, a w
pasie o szeroko ci 1,5 m przylegaj cym do ciany, co najmniej 3 %.
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza si nast puj ce odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:
a) rz dnych wierzchu ciany ± 10 mm,
b) w przekroju poprzecznym ± 10 mm,
c) odchylenie kraw dzi od linii prostej nie wi cej ni 10 mm/m i nie wi cej ni 20 mm na
ca ej d ugo ci,
d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od p aszczyzny lub za onego
szablonu) nie wi cej ni
10 mm/m i nie wi cej ni 20 mm na ca ej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane s na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent elbetowych
elementów prefabrykowanych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga
podanych w pkt. 2.2 i wyniki badan przedstawia In ynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrol robót ziemnych w wykopach fundamentowych nale y przeprowadza z
uwzgl dnieniem wymaga podanych w punkcie 5.3.
6.4. Kontrola wykonania muru z elbetowych elementów prefabrykowanych
Przy wykonywaniu muru z elbetowych elementów prefabrykowanych nale y dokona
sprawdze w zakresie i z tolerancja podana poni ej:
a) sprawdzenie prawid owo ci u enia elbetowych elementów prefabrykowanych w planie
– pomiar ci y,
b) sprawdzenie grubo ci spoin pomi dzy elbetowymi elementami prefabrykowanymi –
spoiny nie szersze ni 5 mm,
c) sprawdzenie prawid owo ci wykonania muru z
elbetowych elementów
prefabrykowanych:
odchylenie kraw dzi od linii prostej: nie wi cej ni 10 mm/m i nie wi cej ni 20 mm na 10
m,
odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego: nie wi cej ni 6 mm,
6.5. Kontrola izolacji muru oporowego
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Izolacja przeciwwilgotno ciowa powinna by sprawdzona przez ogl dziny i by zgodna z
wymaganiami punktu 5.4.
6.6. Kontrola prawid owo ci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawid owo ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nale y
przeprowadza systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodno ci z wymaganiami
punktu 5.5.
6.7. Kontrola prawid owo ci wykonania robót odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nale y
sprawdza zgodnie z punktem 5.6.
6.8. Ocena wyników badan
Wszystkie materia y musza spe nia wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj odst pstwa od postanowie SST powinny zosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m muru oporowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i dostarczenie materia ów w tym elementów prefabrykowanych,
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm,
ustawienie elbetowych elementów prefabrykowanych,
wykonanie izolacji przeciwwilgotno ciowej,
zasypanie wykopu,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podzia i zastosowanie wed ug
asno ci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
5. PN-B-03010 ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i
projektowanie
7. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci woda
8. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod bezpo redni
9. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie
10. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwyk y
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
14. PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwi kowa badania
wytrzyma ci betonu na ciskanie
15. PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu na ciskanie za pomoc m otka
Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
obcych
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sk adu ziarnowego
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kszta tu ziarn
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasi kliwo ci
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania techniczne
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena
zgodno ci
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy
34. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
37. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
38. PN-H-84020 Stal w glowa konstrukcyjna zwyk ej jako ci ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
39. PN-H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
40. PN-M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
41. PN-M-82121 ruby ze bem kwadratowym
42. PN-M-82503 Wkr ty do drewna ze bem sto kowym
43. PN-M-82505 Wkr ty do drewna ze bem kulistym
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44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
46. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim, okr ym i
kwadratowym
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemys u ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
52. BN-82/6751-04 Materia y izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na w ókninie
przyszywanej
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
55. BN-69/7122-11 P yty pil niowe z drewna
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania
przy odbiorze
57. BN-76/8847-01 ciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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