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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pomostu drewnianego na kosntrukcji 
stalowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem, montażem i 
demontażem pomostu drewnianego z drewna K 33 mostu stałego lub tymczasowego mostu objazdowego i obejmują: 
a) przygotowanie i przycięcie materiałów na projektowane wymiary, 
b) montaż poprzecznie na belkach głównych konstrukcji, 
c) montaż pokładu drewnianego jezdni, 
d) montaż pokładu drewnianego i opaski ochronnej krawężników,  
f) montaż drewnianych balustrad. 
 
l .4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
l .5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu mostu są: 
 
2.1.1. Drewno 
Wilgotność drewna wbudowanego nie powinna przekraczać 23% dla drewna iglastego i 15% dla drewna liściastego. 
Dla budowy mostów tymczasowych których okres użytkowania przewidziano krótszy niż 3lata, dopuszcza sie 
stosowanie drewna o wilgotności nie większej niż 30%. 
Drewniane elementy konstrukcji należy wykonać z drewna iglastego następujących klas: K-39, K-33,zgodnie z 
normaPN-B-03150/01:1981 
Drewno przeznaczone do głównych elementów ustroju nośnego i podpór winno mieć atest stwierdzający klasę jakości 
drewna i być ocechowane 
- tarcica zgodnie z PN-D-94021:1982 
- drewno okrągłe zgodnie z PN-D-95000:1988  
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: 
- wszystkie rodzaje wg PN-S-100801993 i PN-S-10082:1992, 
- tartaczne iglaste wg PN-D-95017:1992, 
- tarcica iglasta wg PN-D-96000:1975, 
- tarcica liściasta wg PN-D-96002:1972. 
Tarcica iglasta stosowana jako elementy pomocnicze: kliny, podkładki itp. powinna odpowiadać wymaganiom PN-D-
96002:1972. 
Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane - szczególnie dotyczy to części stykających sie z ziemia. 
Elementy drewniane stykające sie z konstrukcja stalowa powinny być zabezpieczone papa. 
Drewno na placu budowy należy układać na podkładkach izolujących je od kontaktu z ziemia i woda. Warstwy tarcicy 
oddziela sie przekładkami. Drewno na elementy drobne przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych. 
 
2.1.2. Łączniki stalowe 
Do łączenia elementów drewnianych należy stosować śruby, wkręty ze stali nierdzewnej, klamry, które winny spełniać 
wymagania norm: 
- sruby-PN-M-82101:1985iPN-M-82121:1988, 37 
- nakrętki do srub-PN-M-82144:1986 i PN-M-82151:1988, 
- podkładki pod śruby - PN-M-82010:1959 i PN-M-82019:1979, 
- wkręty do konstrukcji drewnianych – PN-EN 14592:2008 +A1:2012. 
 
2.1.3. Materiały izolacyjne impregnacyjne stosowane do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych winny mieć Aprobaty 
techniczne oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-3-10082:1992. 
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3. Sprzęt 
Roboty należy wykonywać przy pomocy sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego: spawarek, pił tarczowych, 
żurawi samochodowych o udźwigu odpowiednim do masy przenoszonych elementów - zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założona technologia. 
 
4. Transport 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji Kierownika 
Projektu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2. 1. Montaż pomostu drewnianego wykonać po montażu dźwigów 
5.2.2. Przycięcie na projektowane wymiary elementów drewnianych - krawędziaków i desek (bali). 
5.2.3. Ułożenie belek drewnianych - poprzecznie na dźwigarach stalowych i ich zamocowanie. 
5.2.4. Ułożenie na poprzecznicach dyliny z bali i jej zamocowanie gwoździami do poprzecznic. 
5.2.5. Montaż krawężników i elementów opasek ochronnych 
5.2.6. Zamocowanie poręczy do poprzecznie drewnianych. 
Przed dopuszczeniem ruchu na moście należy sprawdzić stan wszystkich połączeń. 
W trakcie eksploatacji należy przeprowadzać okresowe kontrole stanu pomostu drewnianego. 
5.2.8. Demontaż drewnianych elementów pomostu. 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
6. l. Kontrola użytych materiałów polega na sprawdzeniu: 
gatunków użytych materiałów stalowych i ich atestów, gabarytów i jakości użytych materiałów drewnianych. 
 
6.2. Kontrola wykonania elementów jezdni polega na: 
sprawdzeniu jakości elementów składowych i ich zgodności z przedmiotowymi normami, 
- elementy drewniane wg PN-S-10080:1993 
- elementy stalowe wg PN-S-10050:1990 
kontroli wymiarów elementów konstrukcji tj. długość, wysokość, sprawdzeniu przekrojów wszystkich elementów, 
kontroli jakości połączeń na śruby i klamry. Kontrola wykonanego pomostu drewnianego polega na sprawdzeniu 
zgodności z Dokumentacja Projektowa, sprawdzenia wizualnego jakości wykonanych połączeń na śruby i gwoździe. 
Kontrola w trakcie eksploatacji pomostu mostu objazdowego - należy sprawdzić okresowo stan wszystkich elementów 
pomostu, dokręcenie śrub oraz wbicie gwoździ. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest l m3 wykonanej konstrukcji pomostu drewnianego mostu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
pomiarem w terenie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM. 
00.00.00 „Wymagania ogólne". Ilość jednostek obmiarowych określona jest w przedmiarze robót i w ślepym 
kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiorowi podlega wykonana konstrukcja drewniana pomostu drewnianego mostu objazdowego. Badania przy 
odbiorze konstrukcji zmontowanego pomostu drewnianego polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji pomostu z 
wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamówieniu 
dla poszczególnych konstrukcji mostowych. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność za montaż i demontaż drewnianej konstrukcji pomostu mostu objazdowego należy przyjąć zgodnie z 
obmiarem, ocena jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badan. 
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowa należy wykonać: 
- montaż poprzecznic 
- ułożenie pokładu dolnego i górnego 
- ułożenie opaski ochronnej 
- montaż poręczy 
- okucia stalowe 
- demontaż drewnianej konstrukcji jezdni i opasek ochronnych. 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przycięcie materiałów na projektowane wymiary, 
- montaż poprzecznie drewnianych wraz z zamocowaniem na dźwigarach stalowych, 
- montaż dyliny pomostu z bali wraz z zamocowaniem na poprzecznicach, 
- montaż opaski ochronnej 
- montaż krawężników drewnianych, 
- montaż poręczy do poprzecznie, 
- demontaż drewnianych elementów pomostu, 
- usuniecie zbędnych materiałów poza pas drogowy i uporządkowanie miejsca robót, 
-przeprowadzenie niezbędnych badan laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-S-10082:1992 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
PN-D-04150:1984 Tarcica. Oznaczanie wilgotności. 
PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-D-95000:1993 Surowiec drzewny. Pomiary, obliczanie miąższości i cechowanie.  
FN-D-95000/A1:1998 
PN-D-95017:1992 Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.  
PN-EN 14592:2008 +A1:2012 - Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania 
PN-M-82144:1986 Nakrętki sześciokątne.  
PN-M-82101:1985 Śruby z łbem sześciokątnym. 
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