Załącznik nr 1
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PREFABRYKOWANE PŁYTY ŻELBETOWE WIELOOTWOROWE (TYPU IOMB)
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z żelbetowych płyt, objętych niniejszą
OST, są:
– prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe,
– materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,
– ewentualne krawężniki,
– woda,
– ew. inne materiały.
Żelbetowe płyty wielootworowe
Prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej, np. 100×75×12,5 cm
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań
technicznych płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty (np. wg rys. 1), przedstawiając go
do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej
jednostki.
Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są
drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm.

Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i
wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2
szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty.
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości.
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm,
grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150.
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach,
powierzchnią jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech
palet.

PREFABRYKOWANE PŁYTY ŻELBETOWE WIELKOWYMIAROWE
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z żelbetowych płyt, objętych niniejszą
OST, są:
– żelbetowe płyty pełne,
– materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,
– ewentualne krawężniki,
– woda,
– ew. inne materiały.
Żelbetowe płyty pełne
Prefabrykowane żelbetowe płyty pełne powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji
projektowej, np. 3,0 × 1,5 × 0,15 m
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań
technicznych płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty (np. wg rys. 1), przedstawiając go
do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej

jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań.
Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm.
Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i
wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2
szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty.
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości.
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm,
grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150.
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach,
powierzchnią jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech
palet.
Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

