
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD 4521200-6
Roboty budowlane

ZADANIE :  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEKI im. JANA KARNOWSKIEGO W BRUSACH
UL. DWORCOWA 18  89-632 ŁĄG BRUSY

INWESTOR : GMINA BRUSY
       Ul.  NA ZABORACH 1   89-632 BRUSY 

    



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

2

Czersk 2018-09-30  

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
Roboty w zakresie rozbiórek B-01-str. 1-6
Roboty ziemne B-02-str. 7-13
Zbrojenie B-03-str. 14-21
Betonowanie konstrukcji B-04-str. 22-41        
Roboty murarskie B-05-str. 42-57
Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków B-06-str. 58-72        
Roboty instalacji  kanalizacji sanitarnej B-07-str. 73-80

                                                               
                    Opracował



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

3

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45111100-9
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-01-00-00

 Roboty w zakresie rozbiórek
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach wykonywanej budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe

.Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY. 

Dla robót wg B.01-00-00 materiały nie występują

3 SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru. 

4 TRANSPORT

     Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
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harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

– zdemontować istniejące zasilanie w energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.   Materiały  rozbiórkowe   posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce

składowania.. Teren oczyścić z resztek materiałów.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

Wymagania dotyczace robót rozbiórkowych polegają na biężacej ocenie wykonywanych prac 
, ich zgodności z dokumentacją budowlaną oraz uzgodnień z Insp. nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  szt  (sztuka)   lub  1  m2  (metr  kwadratowy)   
rozebranej  konstrukcji. 

8 ODBIÓR ROBÓT.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku
budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.która obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych,
- transport wewnętrzny materiałów pochodzących z rozbiórki na zewnątrz obiektu (budynku) ze
złożeniem w stosy,
- odwiezienie materiału z rozbiórki środkami transportu kołowego
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10,1 . Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Insp nadzoru

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji  Insp nadzoru
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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-02-00-00 

 ROBOTY ZIEMNE 
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1  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych  realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podkłady, zasypki  z piasku zwykłego.

B.02.03.00. Zasypanie wykopów

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.

Do  wykonania  robót  wg B.02.01.00  materiały nie  występują  poza  wykonaniem zabezpiczeń

wykopów  przed  osuwaniem  się  ziemi.  Większość  wykopu  bedzie  wykonywana  przy

istniejących  ścianach fundamentowych. 

2.2. Do  wykonania  podkładu  wg  B.02.02.00  i  zasypki  wg  B.02.03.00   należy  stosować  piasek

zwykły lub żwir  umożliwiajacy właściwe zagęszczenie.

Źródła uzyskania materiałów -piasku

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu
robót.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
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Grunty uzyskane  przy wykonywaniu  wykopów powinny być  przez  Wykonawcę wykorzystane  w
maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy   mogą  być  wywiezione  poza
teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią nadmiar objętości  robót  ziemnych i  za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3 SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

– odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
gruntu (materiału),  jego objętości,  technologii  odspajania i  załadunku oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny

pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie

warunków gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
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posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem

Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkłady, zasypki  z piasku zwykłego.  – B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek   po  uzyskaniu  zezwolenia

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 (1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonywaniem

posadzki.

 (2) Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków

materiałów budowlanych.

 (3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną

warstwą.

 (4) Całkowita  grubość  podkładu  według  projektu.  Powinna  to  być  warstwa  stała  na

całej powierzchni rzutu obiektu.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 -żwir

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu

przewidzianych w nim robót.

 (2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z

odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi

tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy niż

Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
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 (5) Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny

obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie

– przygotowanie terenu

– rodzaj i stan gruntu w podłożu

– wymiary wykopów

– zabezpieczenie  wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów  wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża

– materiał użyty na podkład

– grubość i równomierność warstw podkładu

– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem

– materiały do zasypki

– grubość i równomierność warstw zasypki

                -      sposób i jakość zagęszczenia.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

B.02.01.00 – wykopy – [m3]

B.02.02.00 – podkłady  – [m3]
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B.02.03.00 – zasypki – [m3]

8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,

– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i

odwiezieniem;  Wykonawca  we  własnym  zakresie  ustali  miejsce  odwozu  mas

ziemnych

B.02.02.00.  Podkład  podposadzkowy  z  piasku  zwykłego-płaci  się  za  m3  podkładu  po

zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

 Inne dokumenty

[1]Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  106  poz.  1126)  z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45262310-7
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-03-00-00 

ZBROJENIE



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

15

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacjia  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  mające na celu  wykonanie
robót związanych z:

– przygotowaniem zbrojenia,

– montażem zbrojenia,

– kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą
obiektów.

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i

A-III.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2  MATERIAŁY

 Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych
zakresem  kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
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2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  RB500W/BSt500S-Q.T.B.  (Aprobata  Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  18G2-b  wg  normy  PN-H-84023/06  o  następujących
parametrach

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunkuSt3SX-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o  następujących
parametrach

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia
widoczne gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają
być podane:

– nazwa wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

– numer wytopu lub numer partii,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

– masa partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej  wiązki  prętów lub  kręgu  prętów (po
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

– znak wytwórcy,

– średnica nominalna,

– znak stali,

– numer wytopu lub numer partii,

– znak obróbki cieplnej.

2.2 Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3 Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3  SPRZĘT

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.
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W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki
powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych.
Miejsca  lub  elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być  specjalnie  oznaczone.
Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT

Organizacja robót

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

-Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

- Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu  i  błota.  Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami
benzynowymi  lub  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze.Stal  narażoną  na  choćby
chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką.Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i
zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez
piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.Stal
tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem  wody.Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem
ciepłej wody.Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

-Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

-Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane  jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

-Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można
wykonywać  odgięcia  prętów  o  średnicy  d  ≤  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d > 12  mm  powinny  być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji,
w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
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Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2 Montaż zbrojenia

Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i względem
deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej
nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,
zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  była  wystawiona  na  działanie  słonej
wody.

Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i  podnoszenie  na odpowiednią wysokość w
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej.Skrzyżowania
prętów  należy wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami  dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m,
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.W szkieletach zbrojenia belek
i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych
prętów – na przemian.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać
z różnych miejsc kręgu.

Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.

Usytuowanie prętów:

– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się
zmniejszenia grubości otuliny,

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii  prostopadłej  do zbrojenia głównego nie  powinno
przekraczać 3%,

– liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  na  jednym  pręcie  nie  może  przekraczać  25%  ogólnej  ich
liczby na tym pręcie,

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  1  tona.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną
odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy
łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też
zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego 

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST  „Wymagania ogólne” 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Dokumenty i dane
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Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2 Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku
budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

– rozstawu strzemion,

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa 1t obejmuje :

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

– montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i niniejszą ST,

– wykonanie badań i pomiarów,

– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy
i usunięcie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  Dodatkowe  wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
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                           2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i sprężone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne.  Zmiany
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal  określonego  stosowania.  Stal  do
zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania  w  temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-04-00-00 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz
podłoży betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji   betonowych i  żelbetowych w obiektach  kubaturowych oraz  obiektach  budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych
z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04 .02.00 Podbetony.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  podanymi poniżej:

Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody,  którą zdolny jest  wchłonąć  beton,  do  jego  masy w
stanie suchym.

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego

wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza  wytrzymałość  gwarantowaną  Rb
G  w

MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb
G  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.
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prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2  MATERIAŁY

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2,1 Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać
następującym badaniom:

– oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1;1996,  PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

– sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości
grudek  (zbryleń),  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Nie
dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek
niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
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– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorod-nością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

–
3/4   odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

 dla grysów granitowych – do 16%,

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasiąkliwość – do 1,2%,

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
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– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm pochodzenia  rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić
w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B06714.34  nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą
kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla  korygowania  receptury  roboczej
betonu.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli  wodę do betonu przewiduje  się  czerpać z  wodociągów miejskich,  to  woda ta  nie  wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
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– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco-uplastyczniających,

– przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2 Beton  konstrukcyjny wg dokumentacji projektowej 

Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące
wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność  –  ubytek  masy nie  większy od  5%,  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  nie
większy  niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (F150);  badanie  wg  normy
PN-B-06250,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

– z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach
w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i
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dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10şC),

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G.

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w
normie  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

– metodą Ve-Be,

– metodą stożka opadowego.

Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba  dokonać  aparatem
Ve-Be.

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka
opadowego.

3  SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4  TRANSPORT

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych  (tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą
szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
można  wykonywać przy pomocy pompy do  betonu  lub  innych  środków zaakceptowanych  przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 min. – przy temperaturze +15şC,
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– 70 min. – przy temperaturze +20şC,

– 30 min. – przy temperaturze +30şC.

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane -wg potrzeb

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej:

– wybór składników betonu,

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejność i sposób betonowania,

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

– sposób pielęgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość rozmieszczenia i  niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-B-06250  i
PN-B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.1 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
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zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo
z dokładnością:

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesiącu.  Przy dozowaniu  składników powinno się  uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  być  krótszy  niż
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu pompy,

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o
średnicy nie większej  niż  0,65 odległości  między prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie
poziomej,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

– kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
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Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
w Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie
wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20şC,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus
5şC,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5şC,  jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20şC
w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co
najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna
być wyższa niż 35şC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.3 Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5şC  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15şC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
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5.4 Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom  normy  PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe  niż  2
mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla  podstawowych elementów konstrukcji  obiektu (ustroju nośnego,  podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

– szybkość betonowania,

– sposób zagęszczania,

– obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

– zapewniać odpowiednią szczelność,

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi
32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie  można zastosować połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy uszczelnić  taśmami  z  tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg
wymagań dokumentacji projektowej.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki  kontrolne  w postaci  kostek sześciennych  o  boku  15  cm w liczbie  nie  mniejszej
niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

– 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.

W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla określenia  nasiąkliwości  betonu  należy pobrać  przy stanowisku  betonowania  co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej  jeden raz w okresie  betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i
sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub
średnicy próbki  100  mm.  Próbki  należy przechowywać w warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 6 próbek regularnych o grubości nie  większej  niż  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez
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własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

Rodzaj badania
Metoda badania

według
Termin lub częstość 

badania

Badania
składników betonu

1) Badanie cementu
– czasu wiązania
– stałość objętości
– obecności grudek
– wytrzymałości

PN-EN 196-3
j.w.
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

j.w. 2) Badanie kruszywa
– składu

ziarnowego
– kształtu ziaren
– zawartości pyłów
– zawartości

zanieczyszczeń
– wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6

j.w.

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

j.w. 4) Badanie
dodatków 
i domieszek

PN-B-06240 
i Aprobata
Techniczna

Badanie mieszanki
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na
ściskanie na
próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu każdej partii betonu

j.w. 2) Wytrzymałość na
ściskanie –
badania
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych
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j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 

5000 m3 betonu

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w.

j.w. 5) Przepuszczalność
wody

j.w. j.w.

6.1 Tolerancja wykonania

Wymagania ogólne

– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się
w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia
niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o
charakterze monumentalnym.

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

c) specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych  elementów
konstrukcji.

– Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach
projektowych.

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do
osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej  pokrywających  się  z osiami  ścian  lub
słupów.

– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne
w  stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (ławy-stopy)

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie  nie  powinno  być  większe
niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,

± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
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– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej  odległości  usytuowania słupów i  ścian w planie w
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy L ≤ 30 m,

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.

– Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:

± h/300 przy klasie tolerancji N1,

± h/400 przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie
powinno być większe niż:

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej
kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu

nie powinna być większa niż:

n300/hi  przy klasie tolerancji N1,

n400/hi  przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  belki  w  stosunku  do  osi  słupa  nie  powinno  być
większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  podpór  belki  lub  płyty  o  rozpiętości  L  nie  powinno  być
większe niż:

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu przyległych  stropów sąsiednich  kondygnacji  nie  powinno
być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

– Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  li  przekroju  poprzecznego  elementu  nie  powinno  być

większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

–10 mm przy klasie tolerancji N1,

–5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:

–10 mm przy klasie tolerancji N1,

–5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny być większe niż:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie
powinny być większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
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5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m
nie powinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe
niż:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki

– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7  OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości
przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8  ODBIÓR ROBÓT.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.2 Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku
budowy  zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków  dotyczących  tych  robót
zawartych w umowie.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla

 B.04.01.00 Beton :

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

– oczyszczenie podłoża

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem

projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i

wyrównaniem powierzchni

– pielęgnację betonu

– rozbiórką deskowania i rusztowań

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice

obiektu.

B.04.02.00. Podbeton 

          -    wyrównanie podłoża, 

          -    przygotowanie, ułożenie, 

          -   zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

          -   oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. Materiały.

PN-S-10040 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Wymagania  i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu  powszechnego
użytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i
zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  czasu
wiązania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  umownej  zawartości  suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.
Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości
ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541 Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty
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przy  prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02Woda i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337

mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metodą  kolorymetryczną
z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania
chloru.  Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metodą  miareczkową
jodometryczną.

PN-C-04628/02Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania
i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i
zapewnienie jakości.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45262522-6
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-05-00-00

 ROBOTY MURARSKIE



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

43

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST)  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie murów i ścian obiektu  tzn.:

B.05-01-00 Ściany  z silikatów pełnych

B.05-02-00 Zamurowania otworów w ścianach ,

- bloczki gazobetonowe

B.05-03-00 Nadproża  L19 lub nadproza z kątownika

 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa -  konstrukcja  powstająca  na  placu budowy w wyniku  ręcznego spojenia
elementów murowych zaprawą murarską.
Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów
oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór  -  ukształtowana  przestrzeń  pusta,  która  może  przechodzić  lub  nie  przez  cały  element
murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa  murarska  -  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  -  różnego
rodzaju  wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach
murowych jako elementy uzupełniające  tj.  kotwy,  łączniki,  wsporniki,  nadproża  i  wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiały
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
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ST 

2 MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2,
- klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2,
- klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2,
- klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2,
- klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,
- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2,

– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2,
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

45

Dla  zapraw  murarskich  produkowanych  fabrycznie  wytrzymałość  na  ściskanie
powinna  być  deklarowana  przez  producenta.  Producent  może  deklarować  klasę
wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i  następującą po niej  liczbą klasy,  co
oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

 2.2 Cegła wapienno-piaskowa silikatowa   wg wytycznych producenta 

Silikaty swoje właściwości zawdzięczają technologii produkcji. Bloczki silikatowe, kształtki i

cegła silikatowa składają się wyłącznie z naturalnych surowców – piasku, wapna i wody.

Zalety Cegły Silikatowej

 a) Cegła silikatowa to materiał ekologiczny, produkowany z naturalnych surowców:

        -piasek 92%

       - wapno 7%

        -woda 1%

  b )Duża wytrzymałość na ściskanie

   c)Wysoka odporność na korozję biologiczną

   d)Zdolność akumulacji ciepła

   e) Bardzo dobra izolacyjność akustyczna

   f) Wysoka mrozoodporność

   g)Wysoka paroprzepuszczalność - zabezpiecza mur przed kondensacją pary wodnej w

następstwie zawilgocenia murów

    h)całkowita niepalność

2.3 Gazobeton  wg wytycznych producenta 

Gazobeton- lekki beton komórkowy, o dużej liczbie porów i strukturze gąbczastej, otrzymywany

przez spulchnianie świeżej masy cementowej pęcherzykami gazu wytwarzającego się na skutek

dodania do zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180

°C przy ciśnieniu 1 MPa. 

Beton komórkowy można klasyfikować wg:

-obliczeniowej wytrzymałości na ściskanie w MPa,

-  gęstości objętościowej wyrażanej w kg/m^(3)

 - dokładności wykonania,

 - koloru: na biały i szary – kolor jest efektem przyjętej technologii produkcyjnej.

2.4  Prefabrykowane nadproża  L19   wg obowiązujących norm

     Nadproża: nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości
19 cm i szerokości dolnej stopki 9 cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami
drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. 
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3  SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  przeznaczonego  dla  rodzaju

robót.

4  TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5 WYKONANIE ROBÓT

Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,
- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
- z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiednią
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów
utworzonych na styku wyrobów,
- na  pióro  i  wpust  polegające  na  dostosowaniu  do  siebie  elementów  w  taki  sposób,  by  pióra
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.
Techniki murowania na spoiny zwykłe:
- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
- elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo  dokładnie  na  mocnej  zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
- położenie  elementów  pierwszej  warstwy  należy  kontrolować  za  pomocą  poziomicy  lub
niwelatora,
- pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadku
bloczków z betonu komórkowego,
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią
z ząbkowaną krawędzią,
- położenie elementów drugiej i  kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).

Ogólne zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o
wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości
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powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na
głębokość nie mniejszą niż 70 mm.
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych
krytych.
W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe
są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.

Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian

konstrukcyjnych.
Warstwa  zewnętrzna  powinna  mieć  grubość  nie  mniejszą  niż  70  mm,  o  ile  w  dokumentacji

projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą
kotew.

Kotwy powinny być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  ocynkowanej,  galwanizowanej  lub  mającej
inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie.

Dopuszcza  się  ułożenie  kotew  z  nieznacznym  pochyleniem  w  kierunku  warstwy  zewnętrznej
osłonowej.

Liczba  kotew  nie  powinna  być  mniejsza  niż  4  szt./1  m2  ściany.  Wzdłuż  wszystkich  krawędzi
swobodnych  warstwy  zewnętrznej  (wokół  otworów,  przy  narożu  budynku,  wzdłuż
krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany.

Spoiny  warstwy  zewnętrznej  licowej  (nieotynkowanej)  powinny  być  dokładnie  wypełnione
zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany.

Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż:

- 8 m - jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej.

Warstwa  zewnętrzna  osłonowa  powinna  umożliwiać  odprowadzenie  wody,  która  przeniknęła
przez  nią  do  muru.  W  tym  celu,  zgodnie  z  normą  PN-B-03002,  u  spodu  warstwy
zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego
na  podkładzie  z  zaprawy  cementowej,  a  w  warstwie  zewnętrznej  pozostawić  otwory
zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz.

Wykonując  otwory  okienne  i  drzwiowe  należy  stosować  zasady  podane  w  „Warunkach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą,
- stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża,
- stolarka musi  być zabezpieczona przed wodą zbierającą się  w szczelinie,  w tym celu  wzdłuż
pionowych  krawędzi  ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową,
oddzielającą  warstwy  murowe  od  siebie.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  również
zainstalowana  powyżej  i  poniżej  otworu.  Pozioma  izolacja  położona  powyżej  okna  powinna
„ześlizgiwać się” w dół - w kierunku zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w
dodatkowe  otwory odpowietrzająco-odwadniające,  przez  które  woda  ze  szczeliny będzie  mogła
swobodnie wypływać na zewnątrz ściany.
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Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3
„Konstrukcje  murowe”,  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiednie
wymagania jakościowe, takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
Grubość muru
Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 
elementu murowego,
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
- ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
Wymiary otworów (w świetle ościeży)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
- szerokość + 6 mm, - 3 mm,
- wysokość + 15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne
odchyłki wymiarowe wynoszą:

- szerokość + 10 mm, - 5 mm,
- wysokość + 15 mm, - 10 mm.
Grubość spoin
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki
grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm
niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co
najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.

W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny
poziomej  zaprawą  na  głębokość  5÷10  mm,  licząc  od  lica  muru,  a  przy  powierzchniach  muru,
przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie
większą niż 20 mm.
Zbrojenie
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
–   ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),
–   ± 20 mm dla całego pręta.
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości
otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru
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Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki
powierzchnie
spoinowane

inne powierzchnie

1 2 3
Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie więcej niż 3 mm/m i
ogółem nie więcej niż 10
mm na całej powierzchni
ściany pomieszczenia

nie więcej niż 6 mm/m i
ogółem nie więcej niż 20
mm na całej powierzchni
ściany pomieszczenia

Odchylenie krawędzi od
linii prostej

nie więcej niż 2 mm/m i
nie więcej niż jedno na
długości 2 m

nie więcej niż 4 mm/m i
nie więcej niż dwa na
długości 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawędzi muru od kierunku
pionowego

nie więcej niż 3 mm/m i
ogólnie nie więcej niż 6
mm na wysokości
kondygnacji oraz 20 mm na
całej wysokości budynku

nie więcej niż 6 mm/m i
ogólnie nie więcej niż 10
mm na wysokości
kondygnacji oraz 30 mm na
całej wysokości budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnych
powierzchni każdej
warstwy cegieł

nie więcej niż 1 mm/m i
ogółem nie więcej niż 15
mm na całej długości
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i
ogółem nie więcej niż 30
mm na całej długości
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie więcej niż 1 mm/m i
ogółem nie więcej niż 10
mm na całej długości
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i
ogółem nie więcej niż 20
mm na całej długości
budynku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
projekcie

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm

Ogólne zasady układania nadroży L-19

Nadproza z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Belki należy ukladać na
ścianach z zachowaniem minimalnej glębokości oparcia (zalecane 10-15cm). Na wyrównanych i
wypoziomowanych powierzchniach ścian uklada się poszczególne belki dla odpowiedniego
otworu okiennego lub drzwiowego.Belki uklada się na zaprawie cementowej. Po ulożeniu belek
należy w nadprożu od strony zewnętrznej muru ulożyć ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to
konieczne ulożyć dodatkowe zbrojenie zgodniez projektem. Następnie wypelnia się wewnętrzną
część nadproŜa betonem B25. Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem
wykonuje się po wykonaniu wieńca i ulożeniu stropu. Przed przystąpieniem do ukladania stropu
skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, nalezy podstęplować. Belki
nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montaż
owych.

a) ściany wewnetrzne
Niezależnie od grubości ściany wewnętrznej, belki nadprożowe L-19 uklada się w taki sposób by
belki skrajne znajdujące się na licu ściany byly ustawione dolną pólką do środka muru w celu
otrzymania równej plaszczyzny ściany.
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b) ściany zewnetrzne
Niezależnie od grubości ściany zewnętrznej, belki nadprożowe L-19 uklada się w taki sposób, aby
belki skrajne po wewnętrznej i zewnętrznej stronie muru byly skierowane pólką dolną na zewnątrz
ściany, w celu umożliwienia docieplenia nadproży.
Belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami
do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspólpracy na obciążenie stropem w fazie monta
żu.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  oraz
przeprowadzić  badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania
robót.
Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich
specyfikacji technicznych.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z  pkt.  6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli
ściany  fundamentowe  są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z  odpowiednią
specyfikacją techniczną.
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
- deklaracji zgodności lub certyfikatów,
- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
- deklaracji producentów użytych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry
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techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego
przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części
muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:
- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
- rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych
wyrobów  ułamkowych.  Badania  te  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmować  badania  wskazane  
niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową,     specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,
- jakości wykonania robót murowych.

Przy badaniach  w czasie  odbioru  robót  należy wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych przed
przystąpieniem do  robót  i  w trakcie  ich  wykonania  oraz  zapisy w  dzienniku  budowy dotyczące
wykonanych robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  -  powinno  być  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia zgodnośc
dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości
wysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm;  pomiar  grubośc
murów  i  ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm;  za  wynik  należy  przyjmować
średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach 
-należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm
należy  zawsze  wykonać  w  przypadku  murów  licowych,  natomiast  w  przypadku  murów
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nielicowych  -  gdy  na  podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość  spoiny  może  być
przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej
grubości  elementu  murowego  od  ilorazu  wysokości  zmierzonego  odcinka  muru  (o
wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej
należy  określać  identycznie,  mierząc  poziomy  odcinek  muru;  w  przypadku  rażących
różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,
z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio
na  podstawie  protokołów odbioru  robót  spisywanych w trakcie  wykonywania  robót  (pkt
6.3.  niniejszej  specyfikacji)  i  zapisów w dzienniku  budowy;  protokoły i  zapisy powinny
dotyczyć:

- sprawdzenia   średnic zbrojenia,   które   powinno   być wykonane   suwmiarką z
dokładnością do 0,5 mm,

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich
otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi
muru  -  należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie
kierunkach,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łaty
kontrolnej  długości  2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z  dokładnością  do  1  mm  wielkości
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,

f) sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  -  należy  przeprowadzać  z
dokładnością  do  1  mm;  badanie  można  wykonać  pionem  murarskim  i  przymiarem  z
podziałką milimetrową,

g) sprawdzenie  poziomości  warstw  murowych  -  należy  przeprowadzać  przyrządami
stosowanymi  do  takich  pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,

h)  sprawdzenie  kątów  pomiędzy  przecinającymi  się  płaszczyznami  dwóch  sąsiednich
murów -  należy przeprowadzać mierząc z  dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit)
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit)
mierzy  się  w  odległości  1    m  od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta;    badanie  można
przeprowadzać  stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  przymiarem  z
podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów,
przerw  dylatacyjnych  –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i
pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

j)  sprawdzenie  liczby  użytych  wyrobów  ułamkowych  –  należy  przeprowadzać  w
trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

7  OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  murarskich  B.05.01  ,   B.05.02    jest  –  m2  m3  muru  o
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odpowiedniej grubości. i rodzaju muru

Jednostką obmiarową wykonania komina   B.05.03 jest – mb  ułożonego nadproza L-19

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i  wewnętrzne
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbiór  zbrojenia  i  innych  elementów  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany w  czasie  robót
murowych.
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.,  a  wyniki  badań
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały  wynik  pozytywny można  uznać  elementy  ulegające
zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest  negatywny zbrojenie i  inne elementy robót ulegające
zakryciu  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  ulegających
zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje się  dla  zakresu  określonego w dokumentach umownych,  według zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli
umowa taką formę przewiduje).

Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  murowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji  i  użytkownika oraz
trwałości  elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń
umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego
zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m,
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
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- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie końców belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
- zamurowanie otworów kontrolnych,
- robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
- zamurowanie otworów komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
- oczyszczenie   miejsca   pracy z   materiałów zabezpieczających   roboty wykonane   przed
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
- likwidację stanowiska roboczego,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
5.PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1:   Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN  771-2:2006  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  2:  Elementy
murowe sil i katowe.

7. PN-EN  771-3:2005  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  3:  Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN  771-4:2004  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  4:  Elementy

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11. PN-EN  771-5:2005  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  5:  Elementy

murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13. PN-EN  771-6:2007  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  -  Część  6:  Elementy

murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy

kotwiące, wieszaki i wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
17. PN-EN  845-3:2004  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  -  Część  3:  Stalowe

zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
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20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000  Metody badań  zapraw do  murów -  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek
zapraw do badań.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
24. PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji  świeżej

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
27. PN-EN  1015-6:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  gęstości  objętościowej

świeżej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
29. PN-EN 1015-7:2000  Metody badań  zapraw do  murów -  Określenie  zawartości  powietrza  w

świeżej zaprawie.
30. PN-EN  1015-9:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  9:  Określenie  czasu

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
32. PN-EN  1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  10:  Określenie  gęstości

wysuszonej stwardniałej zaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości

na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości

chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości

muru na ścinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.
42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i

metody badań.
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości

cieplnych.
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do

kominów jednościennych - Wymagania i metody badań.
48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe.
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1:

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2:
Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.

53. PN-EN   1996-2:2006(U)   Eurokad   6:   Projektowanie   konstrukcji   murowych   -   Część  
2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN   1996-3:2006(U)   Eurokad   6:   Projektowanie   konstrukcji   murowych   -   Część  
3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami

spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami

spalinowymi - Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych

-Wymagania i metody badań.
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
62. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe

-Wymagania i badania
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów

budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
67. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa - Podział i zastosowanie

według własności fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i

projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia

-Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
79. PN-89/B-10425   Przewody   dymowe,   spalinowe   i   wentylacyjne   murowane   z   cegły  

-Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiały kamienn - Bloki, formaki, płyty surowe.
81. PN-B-11201:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne.
82. PN-B-11203:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne, płyty do okładzin

pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty cokołowe zewnętrzne.
84. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.
85. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie

i transport.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45450000-6     
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-06-00-00 

Bezspoinowe systemy ocieplania 
ścian budynków
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów  ociepleniowych  (BSO)  ścian
budynków. 

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST),  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych
systemów  ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań  w  zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2  MATERIAŁY

2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską,  wprowadzoną do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1Środek  gruntujący  –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór
szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego  przygotowania  przed
klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  przed  wykonaniem
warstwy wykończeniowej. 

2.2.2  Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie
cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony
włóknem  szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności
wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3 Płyty termoizolacyjne:

– płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS
80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy  ograniczeniu  do
wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)  oraz  do  11  kondygnacji
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża,
wysokości  budynku  i  położenia  na  ścianie  –  metodą  klejenia,  za  pomocą  łączników
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust,
przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są
gotowe,  frezowane  elementy izolacji  lub  spoiny frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na  cokołach  budynków.  Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

_  płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych  powierzchniach
ścian  budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części  powyżej  25  m  ponad
poziomem  terenu.  Płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  wymagają  w  każdym  przypadku
mocowania  mechanicznego,  z  wełny lamelowej  mogą  być,  zależnie  od  właściwości  podłoża,
tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z  wełny  mineralnej  określa  norma  PN-EN
13162,

2.2.4  Łączniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z
tworzywa.  Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki  termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5  Zaprawa  zbrojąca  –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na
powierzchnię płyt  izolacyjnych,  w której  zatapiana jest  siatka zbrojąca.  W niektórych  systemach
tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

2.2.6 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
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2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)  suche
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości  barwienia,  zgodnie
z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,  nasiąkliwości  i  odporności  na
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub
rowkowy („kornik”, żłobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)
gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w
przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Barwione
w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1-3  mm)
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy
lub modelowany, 

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania
farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w  przypadku  tynków
krzemianowych.

2.2.8.  Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego
ukształtowania dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO, mocowane do  podłoża  za  pomocą kołków
rozporowych, 

– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do  wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające  –  rozprężne  taśmy z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między  płytami
izolacji termicznej,

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali  –  siatka z  włókna szklanego o delikatnej  strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

62

– podokienniki  –  systemowe elementy,  wykonane z  blachy lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga:  W  skład  większości  systemów  BSO  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej
elementów. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i  powinny być stosowane zgodnie z
wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i
elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do  obrotu  są
Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich
Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty  Techniczne  ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie
zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3. 1 Sprzęt do wykonywania BSO

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
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Do cięcia płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.1 Transport materiałów

Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  ,  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami
ruchu drogowego.Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach
ładunkowych (na  paletach)  należy prowadzić  sprzętem mechanicznym,  wyposażonym w  osprzęt
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej. 

5  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie,  obróbki blacharskie), montażu
(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty,  mające  wpływ na  sytuację  wilgotnościową podłoża,  przede  wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5,2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli  jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
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Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie
powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności  istniejących  powłok  za
pomocą rylca.

Próba zwilżania –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą mokrej  szczotki,  pędzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny
i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża
(konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).
Określone  są  one  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.
niniejszej SST. 

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”,
przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać  próbę
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki
materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków
i warstw malarskich.  Sposób przygotowania  powierzchni  (czyszczenie stalowymi  szczotkami,
metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.4.1 Gruntowanie podłoża
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Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.4.2 Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i  zamocować
wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków
z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej.

Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa)
lub pacą ząbkowaną na całej  powierzchni  płyty.  Płyty z  wełny mineralnej  należy zaszpachlować
wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy  dopuszczać  do  zanieczyszczenia  krawędzi
płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu
wiązania  (przesunięcie  min.  15  cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku
styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane
projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników
zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw  (min.  4

szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy elewacji.  Po  nawierceniu  otworów umieścić  w
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i
ościeży,  szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4Wykonanie warstwy zbrojonej

Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna
być całkowicie zakryta zaprawą.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.6 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  –  nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie
od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię
obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz
specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania  opisać).  Sposób  wykonania
tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.
Powierzchnię  tynku  pomalować  wybranym  rodzajem  farby  –  zależnie  od  wymagań  projektu,
systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na
elewacjach  południowych  i  zachodnich  należy  unikać  stosowania  kolorów  ciemnych  o
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy przeprowadzić  badania  materiałów,  które
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.1.1Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami .

6.1.2 Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt.  5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów
systemowo określonych robót.  Z tego  względu,  w czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt
na powierzchni i  krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi
płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,

Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni
warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie
powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na  połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie  odbioru robót  przeprowadza  się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
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wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4 Opis badań odbiorowych

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków
o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy
stosować  wymagania  normy PN-70/B-10100  „Roboty tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy
odbiorze”. 

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w
następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie
krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m 

nie większe niż
2 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4
mm w
pomieszczenia
ch do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż
6 mm w
pomieszczenia
ch powyżej 3,5
m wysokości

nie większe niż
3 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i  krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

68

7  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn
długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie

nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do
powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8  ODBIOR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z
ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem
następnego  etapu.  W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania
następnych  etapów  robót.W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić
zakres  prac  i  rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu
badania należy powtórzyć.

8.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
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materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać
oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół
odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
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zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  m2  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
ociepleniowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– ocenę i przygotowanie podłoża,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

– gruntowanie podłoża,

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu
robót ociepleniowych,

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.
elementów dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,
dylatacyjnych  itp.,  wraz  z  docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,
wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem  dodatkowych  pasów
siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem
połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,
zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem  przy  wykonywaniu  dalszych  prac,  gruntowaniem,
malowaniem.

– wykonanie  warstwy wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –
tynki, okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i
zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidację stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

71

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z
autoklawizowanych  betonów  komórkowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.  2016  z
2003 roku z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.
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2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i  odbioru robót elewacyjnych z  zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,
Warszawa 2004 r.

– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków
Warszawa 2002 r.

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny
mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy elewacyjnej.  –  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki  Budowlanej
2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Złożone  systemy  izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Łączniki  tworzywowe  do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.
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Kod 45332000-3    
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-07-00-00

 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1  WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (  SST  )  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  instalacji kanalizacyjnej z rur kielichowych
PVC łączonych na uszczelkę.

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna   (  SST  )jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
.Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe
występujące  przy  montażu  instalacji  kanalizacyjnych  z  rur  z  tworzyw  sztucznych,  ich
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania
tej  instalacji  roboty tymczasowe oraz  prace  towarzyszące.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót

 montaż rurociągów,
 montaż urządzeń i przyborów sanitarnych
 badania instalacji

1.4.Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-tową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami techniczny-mi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 2001
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
In-stalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone
normach:
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– z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  –  PN-EN  1329-1:2001,  PN-EN
1329-2:2002(U),

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Przybory i urządzenia
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wg opisu w dokumentcji projektowej.
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  muszą  spełniać  wymagania
określone  w  odpowiednich  normach.  Wykaz  takich  norm  podany  został  w  pkt.  10.1.  niniejszej
specyfikacji.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,załadunku i wyładunku
materiałów.

4. TRANSPORT 

4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

5.2 Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego
montażu  rur  i  kształtek.Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub
wsporników  w  sposób  zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem
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ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.
Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej.

5.3 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i  kształtek z  tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin
tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,
wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań
odpowiednich norm podanych w pkt. 
Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie
środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich.

5.4 Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych  wad  powierzchniowych  w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm .
Montaż przyborów i  urządzeń należy wykonać zgodnie z  wymaganiami określonymi w WTWiO
cz.  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych
przez producentów określonych przyborów i urządzeń.

6  KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe".
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe
wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą
na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą
o  ciśnieniu  nie  wyższym  niż  2  m  słupa  wody.  Podejścia  i  piony  (przewody  spustowe)  należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
Jeżeli  przewody  kanalizacyjne  i  ich  połączenia  nie  wykazują  przecieków  to  wynik  badania
szczelności należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności

7 ODBIÓR ROBÓT

Zakres badań odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami
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podanymi  w  PN-81/B-10700/00  i  PN-81/B-10700/001,  WTWiO  cz.  II  „Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.

Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.

Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru
technicznego – częściowego 
Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi  częściowemu należy poddać  te  elementy urządzeń,  które  zanikają  w  wyniku  postępu
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Z  przeprowadzonego  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  –
częściowego  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót
montażowych  oraz  dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły
się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość  wykonania  uchwytów (podpór)  przewodów oraz  odległości  między uchwytami

(podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi

(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów
materiałów, przyborów i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego  

8 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Jednostą obmiarową jest:

- rurociagi  -mb

-przybory i urządzenia -szt

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania   mb  rurociągu   obejmujące  roboty  montażowe  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych 
– montaż rurociągów 
– wykonanie prób szczelności,

Ceny jednostkowe montażu  przyborów  i  urządzeń  obejmujące roboty montażowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych 
– montaż  przyborów i urządzeń,
– wykonanie prób szczelności,

10 PRZEPISY ZWIĄZNE

PN-81/B-10700/00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości
i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Niezmiękczony
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV  1329-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  2:  Zalecenia  dotyczące  oceny
zgodności.
PN-EN  1519-1:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania
nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV  1519-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
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odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości
i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV  1451-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.
PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.
PN-86/B-75704.01  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Ogólne  wymagania  i
badania.
PN-90/B-75704.02  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek
ustępowych standardowych. Główne wymiary.
PN-88/B-75704.03  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek
ustępowych kompakt. Główne wymiary.
PN-88/B-75704.04  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary.
PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
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PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem.
PN-EN  1253-5:2002  Wypusty  ściekowe  w  budynkach.  Część  5:  Wypusty  ściekowe  z
oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.


