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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE
1.    WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wy-
konania i odbioru robót budowlanych polegaj cych na przebudowie balkonów oraz remoncie
dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Che mi skiej 1-1a, w Grudzi dzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specy-
fikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca si  równie  wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych
ze rodków pozabud etowych (nie obj tych ustaw  o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi
(SST).
1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:
1.4.1.  Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

1.4.2.  Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3.   Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno
stoj cy albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w
którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej
30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.4.4. Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub
obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z
gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia
techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów
sk adaj cych si  na ca  u ytkow .
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1.4.5. Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt
budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne,
urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.  Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych
bie cej konserwacji.

1.4.10. Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z
           obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
mietniki.

1.4.11. Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie
tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj
na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i
ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u -
tak e dziennik monta u.

1.4.15.Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu
górniczego.

1.4.17.Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.18.W ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.4.19. Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o
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ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu
stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.4.20. Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21. Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.26. Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru
ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

1.4.33. Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania
robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i
mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
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lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym
podzia  na dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj
projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabez-
pieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c)  mo liwo ci  powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
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magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa ,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia
od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym
takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne
obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie
terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje przebudow  balkonów. Wobec powy szego Wykonawca
robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika i jezdni wynikaj cej z przyj tej
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie
obci aj  Zamawiaj cego.



7

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego z zachowanie doj  i wjazdów do czynnych pomieszcze . Ogrodzenie pe ne z
desek lud p yt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z k townika. S upki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem si  od parcia wiatru.
Jedno prz o ogrodzenia na czas dostawy materia u oraz za adunku i wywozu gruzu winny by
rozchylane. Wysoko  ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiada  furtki, ani
bramy.
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca wykona we w asnym zakresie zabezpieczenia chodnika, w tym zabezpieczenia
przej  i przejazdów na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji organizacji ruchu.
Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika i jezdni nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z
zachowaniem jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na
technologi  realizacji prac przyj to metod  pracy potokowej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót
oraz przyj tego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z
ró nych zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces
jednego typu lub jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów
wykwalifikowanych takich jak :

zespó  wykonuj cy roboty rozbiórkowe, betonowe i posadzkowe -   4 robotników
zespó  wykonuj cy roboty izolacyjne oraz obróbki blacharskie -   2 robotników
zespó  wykonuj cy roboty tynkarskie i malarskie -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty lusarskie -   3 robotników

Przy przyj ciu jednej brygady licz cej 12 - tu pracowników oraz zachowaniu procesów
technologicznych cykl wykonania robót powinien wynosi  :
Przyjmuj c, e roboty b  wykonywane metod  pracy potokowej i równomiernej, na wielu
dzia kach jednocze nie mo na przyj dwumiesi czny cykl wykonania robót.

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.

Dzia  robót            -  45
Grupa robót            -  45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robót            - 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,

2.     MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania
lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania,
e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu

robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez
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Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru

 formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wy-
wiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne
do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo
do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania
materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.     SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy
dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
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okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót

 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
-   organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-   organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-   plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
-  wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów
robót,
-system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
-wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
-sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz
robót.



10

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog
wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót
badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów,
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia
jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc ,, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione
zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów
robót,
•    terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
•    dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•    dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

z podaniem kto je przeprowadza ,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy
robót.
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[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach
przyj tych w kosztorysie lub w SST.
 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia
o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce
dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7.     OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom
SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wyko-
nywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pe niaj ce lub zamienne),
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3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako ci (PZj),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na

znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w cicielom urz dze ,

8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione

       wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
       Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i
       stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które
ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z
pó niejszymi zmianami).

4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B - 01    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.45

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru rozbiórkowych i wykuwaj cych.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

odbicia tynków,
skucia posadzek,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiórki istniej cych belek,
rozbiórki balustrady,
pozosta ych robót rozbiórkowych i wykuwaj cych

1.   MATERIA Y
nie dotyczy

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy

4.  WYKONANIE ROBÓT
Technologia rozbiórki cian murowanych
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka balkonów nie jest wygrodzony, a na tym terenie

 eksploatowane. Budynek usytuowany jest wzd  chodnika i ulicy W odka 1 a. W zwi zku z
tym przed przyst pieniem do rozbiórki p yt balkonowych i balustrad nale y opracowa  projekt
organizacji ruchu, teren wygrodzi  ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesi  tablic  informacyjn
oraz tablic  ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
Przed przyst pieniem do rozbiórki poszczególnych obiektów sprawdzi  czy w obr bie
rozbieranych balkonów nie przebiegaj  czynne linie energetyczne.
Rozbiórk  balkonów i balustrad nale y wykonywa  kolejno wed ug podanych technologii :
Rozbiórk  nale y rozpocz  od najwy ej po onego balkonu.

Balustrada - stalowa

Ustala si  nast puj  kolejno  robót rozbiórkowych :

* demonta  balustrady sposobem r cznym z rusztowa ,
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yta balkonu – rozbiórka sposobem r cznym

Belki stalowe  – odci  pi  tarczow

5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jako ci robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwaj cych polega na sprawdzeniu
zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostki przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót
rozbiórkowych lub wykuwaj cych.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót
rozbiórkowych lub wykuwaj cych.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty rozbiórkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B - 02    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie                                        kod  CPV  45422000-1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru ciesielskich – deskowa ..
Zakres robót obj tych

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót przewidzianych do wykonania, a uj tych w
dokumentacji projektowej tj :
- wykonanie deskowa  p yt balkonowych,
- wymiana deskowa   belki elbetowej,
Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególno ci ich po cze  nale y przestrzega  zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1.   MATERIA Y
1.1 Drewno
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ nale y zastosowa  drewno sosnowe
w stanie powietrzni-suchym o wilgotno ci 10-15 %.
1.2 Drewno na stemple budowlane
Stemple budowlane otrzymuje si  z wyr bu drzew iglastych po oczyszczeniu z s ków i
okorowaniu (PN-61/D-95016). W zale no ci od d ugo ci i rednic, drewno na stemple
budowlane dzieli si  na d yc e , k o d y i w y r z y n k i .  Drewno na stemple budowlane
powinno odpowiada  okre lonym norm  warunkom jako ciowym.

rednice i d ugo ci drewna na stemple /PN-61/D-95016/

ugo , m rednica, cm

Nazwa
sortymentu

najmniejsz
a w
cie szym

najwi ksza
w
grubszym

ze
stopniowaniem

ze stopniowaniem co
1 cm

yce
ody

Wy ynki

od 9
od 2,5 do 8,9
2,4

6
6
6

20
20
14

 1.3 erdzie
erdzie s  sortymentem drewna okr ego, iglastego o rednicy od 7 do 14

cm, mierzonej wraz z kor  w odleg ci l m od grubszego ko ca.
W zale no ci od rednic, erdzie dzieli si  na cztery klasy. Warunki
jako ciowe:
— krzywizna  jednostronna lub wielostronna  dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz mi kki niedopuszczalny.
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Klasyfikacja erdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-4.1.6. 1960r.)

Klasa rednica wraz z kor
w odleg ci 1 m od
grubszego ko ca, cm

ugo , m

1 7-9 bez wzgl du na
ugo2 10-11

3 12-14 poni ej 15
4 12-14 15 i wy ej

1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynan  do robót ciesielskich nie nale y stosowa .

Tarcica obrzynana. Jest to materia  drzewny, który ma obrobione pi  p aszczyzny, boki i
czo a. Przy czy boki i czo a maj  kszta t prostok tów. Tarcica to nadaje si  do robót
ciesielskich.

Sortymenty. W zale no ci od wymiarów przekroju poprzecznego tarcic  obrzynan  dzieli
si  na deski, bale, listwy, aty i kraw dziaki.

Wymiary desek  /PN-57/D-96000/
Sortymenty Wymiary odch

grubo szeroko ugo  grubo szer. d ug.
mm mm m mm mm m

Deski obrzynane 13
16
19
22
25

29
32

35
38
42
45

80 i wy ej
80 i wy ej
80 i wy ej
100 i wi cej
100 i wi cej

100 i wi cej
100 i wi cej

100 i wi cej
100 i wi cej
100 i wi cej
100 i wi cej

ugie /od
2,5
wzwy /

krótkie
/1,0-2,4/

najkrótsze
/0,5-0,9/

+1-5

+3-2

+/-0,02

1.5  Z cza na gwo dzie

Ze wzgl du na dobre przyleganie do drewna zaleca si  stosowa  gwo dzie o
przekrojach okr ych. Trwa  oraz jako  wykonanych z cz zale y od rednicy,

ugo ci, liczby oraz w ciwego rozmieszczenia gwo dzi.
Dobór rednicy gwo dzi. Do z cz nale y stosowa  gwo dzie o rednicach od 1/5-1/10
grubo ci najcie szego z czonych elementów, w który gwó  jest wbijany.
Ogólnie bior c, rednice stosowanych w ciesielce gwo dzi powinny si  mie ci  w
granicach od 2 do 6 mm. Gwo dzie o rednicy wi kszej ni  6 mm nie mog  by
wbijane w drewno bezpo rednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, których red-
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nica powinna by  nieco mniejsza od rednicy gwo dzia. Dobór d ugo ci gwo dzi.
Dobieraj c d ugo  gwo dzi nale y mie  na uwadze potrzebn  g boko  wbicia
gwo dzia. Za luz nieunikniony pozostaj cy w styku p aszczyzn czonych elementów
przyjmuje si  1,5 mm.
Je eli cze jest zbijane z dwóch elementów (gwo dzie jedno-ci te) o ró nej grubo ci,
przy czym stosunek wi kszej z nich do mniejszej przekracza liczb  1,50, to najmniejsza

ugo  gwo dzia powinna wynosi  2,5 grubo ci cie szego elementu zwi kszonej o 1,5
mm ze wzgl du na luz na styku p aszczyzn czonych elementów. Oznacza to, e
gwó  nie musi przebija  grubszego elementu, lecz zag bi  si  w nim na g boko
równ  1,5 grubo ci cie szego elementu. Najmniejsz  wymagan  d ugo  gwo dzia dla
omówionego przypadku mo emy wyrazi  wzorem

L > 2,5a1 +1,5 mm
gdzie a1 — grubo  cie szego elementu.
Je eli natomiast stosunek grubo ci grubszego elementu do cie szego jest mniejszy od
liczby 1,50, to najmniejsza wymagana d ugo  gwo dzia powinna si  równa cznej
grubo ci obu elementów (a1 + a2) zwi kszonej o 3 rednice gwo dzia d i dodatkowo o
1,5 mm ze wzgl du na umo liwienie zagi cia gwo dzia i luz jaki powstaje na styku

aszczyzn czonych desek . D ugo  gwo dzia wyra a wzór

L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm

Zasady dobierania d ugo ci gwo dzi podaje PN-64/B-03150.

Uk ad wbijania gwo dzi. Istniej  trzy uk ady wbijania gwo dzi:
uk ad  prosty,  mijankowy i w  zakosy.  Uk ad prosty i mijankowy jest stosowany
do wzd nego czenia elementów (desek, bali itp.), uk ad w zakosy — gdy
elementy s czone pod k tem.
W ka dym uk adzie gwo dzi rozró nia si  szeregi i rz dy. Szeregami nazywamy
gwo dzie  biegn ce równolegle  do  w ókien drewna, rz dami — gwo dzie
biegn ce w linii prostopad ej do w ókien lub sko nie.
Warunki czenia. Wbijanie gwo dzi zbyt blisko czo a tarcicy we wszystkich
uk adach spowoduje jej p kni cie. Bezpieczna odleg  wynosi 15 rednic
wbijanego gwo dzia, gdy z cza s  rozci gane, 10 rednic — gdy s ciskane.
Odleg  wbijanego gwo dzia od kraw dzi tarcicy nie powinna by  mniejsza ni
4 jego rednice. Zmniejszenie tej odleg ci mo e by  przyczyn  wzd nych

kni  drewna.
Odleg  mi dzy poziomymi szeregami gwo dzi, mierzona prostopadle do

ókien drewna, w uk adzie prostym i w zakosy, gdy k t ich jest wi kszy od 45°,
nie powinna by  mniejsza ni  4 rednice wbijanego gwo dzia. W uk adzie
mijankowym i w zakosy, przy k cie nachylenia mniejszym ni  45°, odleg  ta
nie powinna by  mniejsza ni  3 rednice gwo dzia. Najmniejsze odleg ci s
mi dzy pionowymi rz dami gwo dzi, dla wszystkich uk adów, liczone wzd

ókien drewna, zale ne s  od stosunku grubo ci a najcie szego z czonych
elementów do grubo ci d wbijanego gwo dzi
Najmniejsze odleg ci mi dzy rz dami gwo dzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubo ci tarcicy a do rednicy gwo dzia d
a:d 10 9 8 7 6 5
Odleg ci s
mi dzy
rz dami

15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d

Najwi ksza odleg  gwo dzi w rz dach powinna wynosi :



21

dla gwo dzi pracuj cych na zginanie i docisk — nie wi cej ni  40 rednic
gwo dzia,
dla gwo dzi monta owych — nie wi cej ni  50 cm.

Gwo dzie mog  by  wbijane jednostronnie lub z obu stron z cza, na przemian.
Obustronnie i wzd  jednej osi gwo dzie mog  by  wbijane wtedy, gdy ich ko ce

 zachodzi  na siebie nie wi cej ni  na 1/3 grubo ci rodkowej deski zbijanego
cza, w której spotykaj  si  ko ce gwo dzi.

Liczba gwo dzi. Liczb  gwo dzi, jak  nale y u  dla wykonania z cz, w
szczególno ci konstrukcyjnych, otrzymuje si  drog  oblicze  statycznych.
W robotach ciesielskich drugorz dnych, mocuj c cze nale y wbija  nie mniej
ni  4 gwo dzie. Przy tym powinny one by  wbijane w dwóch szeregach i w dwóch
rz dach. Krzy ulce i pasy w stemplowaniu mog  by  przybijane mniejsz  liczb
gwo dzi, nie mniejsz  jednak ni  2 gwo dzie.

2.   SPRZ T
2.1  Sprz t do wykonywania robót ciesielskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ciesielskich, powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego /pi a
tarczowa sta a, tarczówka r czna, pi a cuchowa, popychacz drewna itp./.

3.  TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  drewna

Tarcica obrzynana powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na
kilku podk adach dystansowych. Pierwsza warstwa od do u u ona na podk adkach
spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  lub ta  z
tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek.
Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach przewiewnych na równym i mocnym, a
zarazem p askim podk adzie. Pakiety nale y zabezpieczy  przed opadami
atmosferycznymi.
Wysoko  sk adowania – pakiety nale y sk adowa  oddzielnie wg sortymentu.
Transport tarcicy odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 10-15 m3

tarcicy. Roz adunek tarcicy powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy
pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego
w zawiesie z wid ami.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Stemplowanie
Przygotowanie  stempli
Stemple powinny by  zdrowe, w miar  proste, o zbie no ci nie przekraczaj cej l-
1,5 cm na metr.

rednica stempla w cie szym ko cu nie powinna by  mniejsza ni  10 cm.
Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwo dzi, je eli by y to stemple

ywane, na przyci ciu do potrzebnej wysoko ci oraz na wyrównaniu od strony
odziomka w taki sposób, aby stempel móg  by  podklinowany. Je eli rygi b
mocowane do stempli na r b, nale y w jego g owicy wykona  odpowiednie
wci cie.
Stemple mog  by  sztukowane za pomoc  z czy. Najcz ciej stosuje si  z cza na
nak adk  prost  lub na styk czo owy w obu wypadkach w ubkach  Sztukowanie
nale y wykonywa  w 1/3 odleg ci od ko ca stempla. Sztukowanie w rodku
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ugo ci, czyli w strefie najwi kszego zginania, jest niedopuszczalne.
Stemple stalowe s  w górnej cz ci teleskopowe, zako czone w g owicy korytkiem

cym dla u enia ryg. Po czenie teleskopowe pozwala wyd  lub skraca
stemple.
U podstawy stempel jest skonstruowany jak podno nik rubowy,
który spe nia tak  sam  rol  jak kliny w przypadku stempli
drewnianych.

4.2 Rozstaw stempli
Ci ar deskowanego stropu elbetowego w stanie surowym oraz wysoko  kondygnacji
decyduj  o rozstawie stempli i ich grubo ci. Zak adaj c, e ci ar stropu nie przekracza
400 kG/m2, bezpieczny rozstaw stempli w kierunku ryg b dzie si  mie ci  w granicach
od 1,00 do 1,20 m w kierunku prostopad ym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym
za eniem, e b  zastosowane deski na rygi o grubo ci 32 mm, a na deskowanie —
o grubo ci 25 mm
Innego rozstawu stempli wymagaj  dna deskowa  belek i podci gów. Rozstaw ten
zale y od ich wysoko ci oraz od grubo ci u ytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

Rozstaw stempli podpieraj cych dna belek i podci gów

Grubo  desek
w dnie belek
cm

Wysoko  belek, cm
30 60 50 70 100 120
Rozstaw stempli podtrzymuj cych dna
belek cm

25
38
 45

80
125
160

75
115
 145

65
 110
 135

60
 95
 120

85
105

80
100

4.3 Warunki ustawiania stempli
Ustawianie stempli na pod u betonowym. Bezpo rednio po zabetonowaniu konstrukcji stropu
stemple wywieraj  znaczny nacisk skupiony na pod e. Je eli pod em jest strop ebrowy
wype niony pustakami, mog  zdarza  si  zgniecenia pustaków. Dlatego w celu roz enia si y
nacisku, stemple nale y ustawia  na deskach o grubo ci 25-4-32 mm ukierunkowanych
prostopadle do eber stropu.
Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Je eli grunt jest tak zwarty, e nie nale y spodziewa  si
osiadania, stemple ustawia si  podobnie jak na pod u betonowym. W przypadkach koniecznych
nale y ci  i wyrówna  powierzchni  gruntu (wszelkie podsypki s  niedopuszczalne). Pod
stemple nale y podk ada  deski o grubo ci 32-4-42 mm.
W omówionym przypadku, stempli nie nale y wy yna  do wymaganej wysoko ci, lecz
pozostawi  nieco d sze. Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu górnych
kraw dzi ryg, stoj ce stemple nale y skróci  do wymaganej wysoko ci. Ustawianie stempli na
gruncie ma o zwartym. W przypadku gruntów s abych z domieszk  gliny, atwo p czniej cych w
zetkni ciu z wod , mo na spodziewa  si  osiadania stempli lub wysadzania w okresie niskich
temperatur. W takim przypadku pod podk ady z desek nale y wbija  pale o rednicy ok. 10 cm i

ugo ci od 1,00 do 1,20 m, w odleg ci w zale no ci od jako ci gruntu. Grubo  podk adanych
desek nie powinna by  mniejsza ni  42 mm. Stemple nale y wy yna  do wymaganej wysoko ci
w taki sam sposób, jak to podano wy ej.
Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple nale y ustawia  na
klinach. Podbijaj c kliny usuwamy drobne b dy w poziomie deskowania . Przy rozdesko-
wywaniu, wybite kliny znacznie u atwiaj  wyj cie stempli. Klinów nie nale y k
bezpo rednio na gruncie lub stropie, lecz na pod onej pod stemple desce.
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4.4 St enia i rygowanie
St enia deskowania powinny by  tak wykonane, aby wszelkie przesuni cia i deformacje by y
niemo liwe. W zwi zku z tym obowi zuje st anie stempli pasami poziomymi wzd  ryg (po-

nie) i w kierunku do nich prostopad ym. W przypadku wysoko ci stempli powy ej 3 m
wykonuje si  dodatkowe st enia sko ne z desek o grubo ci nie przekraczaj cej 25 mm.
St enia wykonuje si  równocze nie z ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obr bie
ich g owic nale y oznaczy  poziomy górnych kraw dzi ryg. Wykonuje si  to zazwyczaj za
pomoc  w a gumowego zako czonego rurkami szklanymi, stosuj c zasad  naczy  po czonych.
Rygi s  do za cielania pomostu, który jest spodem wylewanego stropu.
Aby po czenia ryg ze stemplami by y trwa e, zaleca si  wykonywa  je na r b przez wyci cie
oporu dla ryg w górnym ko cu stempla. Rygi mog  by  te  przybijane na zak ad. Je eli s  one
przybijane do stempli bez wyrobienia oporu, po czenie nale y wzmocni  przybijaj c pod
rygami, wzd  stempli, listwy o d ugo ci ok. 35cm.Listwy nale y przybija  trzema
gwo dziami
Rygi w adnym przypadku nie mog  by czone mi dzy stemplami, lecz bezpo rednio na
stemplach. Szeroko  ryg nie powinna by  mniejsza ni  18 cm, grubo  32 mm.
Deskowanie nadpro y
4.5 Deskowanie stropów p askich.
Stropy p askie s  to p yty lub stropy, które nie maj  uwidocznionego ebrowania. Obni one
poni ej dolnej p aszczyzny stropu s  tylko podci gi lub belki znajduj ce si  w osiach cian
zewn trznych. Deskowanie tych stropów jest prostsze, poniewa  nie wymaga deskowania
eber.

4.6 Rozbiórka deskowa  i stemplowa
Do rozdeskowania konstrukcji elbetowej mo na przyst pi  po stwierdzeniu dostatecznej
wytrzyma ci betonu i zezwoleniu upowa nionej do tego osoby.
Ze wzgl du na bezpiecze stwo pracy rozdeskowanie nale y prowadzi  w nast puj cej
kolejno ci:

rozdeskowanie s upów,
rozdeskowanie boków belek, podci gów i eber,
stopniowe wybijanie spod stempli klinów, wyjmowanie stempli i zdejmowanie ryg,
stopniowe rozdeskowywanie p yty stropu.

W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagra a nag e oderwanie si  od betonowej
yty przywartych desek. Z tego wzgl du stemple nale y wyjmowa ma ymi partiami i równolegle

z tym odrywa  przywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nale y oczy ci  z gwo dzi, u  oddzielnie stemple,
oddzielnie deski z posegregowaniem ich wed ug grubo ci.
Projekt przewiduje wykonanie robót z tarcicy pochodz cej z rozbiórki, po uprzednim
rozgwo dziowaniu i oczyszczeniu.

5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT

W zakres warunków technicznych wykonania wchodz  materia y i ich jako  oraz obowi zuj ce w
wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robót — stwierdzenie, czy przepisy stawiane przez
warunki techniczne wykonania zosta y spe nione.
5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje si  drewno iglaste. Wk adki konstrukcyjne, klocki i
ko ki nale y wykonywa  z drewna d bowego lub akacjowego.
Jako  drewna okr ego na stemple budowlane powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-61/D-95016. Do robót ciesielskich stosuje si   drewno tarte nast puj cych klas:
Klasa III     — wyborowy materia  ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materia  ciesielski,
Klasa V       — redniej jako ci materia  ciesielski,
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Klasa VI      — materia  nadaj cy si  do robót pomocniczych.

5.2 Z cza i czniki.
cza ciesielskie na gwo dzie, sworznie, ruby i klamry powinny by  wykonywane zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami.

5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych.

Deskowania powinny by wykonane w taki sposób, aby by y zapewnione ich stateczno -i
niezmienno  uk adu.
Przed przyst pieniem do wylewania betonu, deskowania nale y
oczy ci  z odpadków drewna, wiórów i sprawdzi  je.
W elementach deskowania dopuszcza si  nast puj ce odchy ki:
ró nica grubo ci dwóch s siednich desek   +/-22 mm
szeroko  szczelin w gotowych tarczach          2 mm
naddatki do d ugo ci tarcz nie powinny by  mniejsze ni  20 mm
Dopuszczalne odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego deskowa :
o wielko ci do 50 cm        + 5 mm
o wielko ci od 50 do 80 cm        +7 mm
o wielko ci powy ej 80 cm         +10 mm
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki przy monta u deskowa :
odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1 m - 2 mm
odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu,
ciany lub s upa od pionu na l m wysoko ci                    15 mm

odchy ka deskowania ciany lub s upa na ca ej
wysoko ci                                                                                                 10 mm
odchy ka od pionu bocznego deskowania belki lub
kraw dzi przeci cia si  deskowa  belki      3 mm
Dopuszczalne odchy ki od rozpi to ci projektowanych:
belki i p yty przekry  bez ebrowych ±15 mm

yty w przekryciach ebrowych ±10 mm
Dopuszczalne odchy ki osi od po enia projektowanego:
odchy ki osi fundamentu ±15 mm
5.4 Deskowania inwentaryzowane.
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich z one powinny odpowiada  wymaganiom sta-
wianym deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne nale y wzmacnia  podporami i wyporami zabezpieczaj cymi
niezmienno  uk adu deskowa . Ramy tarcz rusztowa  powinny by  wykonane z kraw dziaków
z drewna iglastego III klasy, a ich poszycie z desek grubo ci 25 mm tej samej klasy. Ramy i
poszycie tarcz powinny by  impregnowane.

5.5 Warunki techniczne odbioru robót
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to
pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory mi dzyoperacyjne dokonywane przez komisje z
udzia em przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na ko cowym odbiorze robót.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach s  jednakowe. Kryteriami oceny s : zgodno
wykonanych robót z projektem, prawid owo  wykonania detali, jak z cz, zwiatrowa  itp. oraz
zachowanie przepisowych odchy ek i tolerancji wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów:

odchylenie konstrukcji w poziomie nale y sprawdza  za po-pomoc  w a gumowego,
stosuj c zasad  naczy  po czonych,
odchylenia w pionie sprawdza si  za pomoc  pionu murarskiego.

Dok adniejsze wyniki pomiarów otrzymuje si  korzystaj c z aparatów mierniczych.
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6.   OBMIAR ROBÓT CIESIELSKICH

6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostki przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych
lub wykuwaj cych.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych
lub wykuwaj cych.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty rozbiórkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1 Normy

PN-EN 380:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Ogólne zasady bada  pod obci eniem statycznym
PN-EN 383:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Okre lanie wytrzyma ci na docisk do pod a dla

czników trzpieniowych
PN-EN 409:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Okre lanie momentu uplastycznienia gwo dzi
PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody bada . Zachowanie si  konstrukcyjnych poszy  pod ogowych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no  z czy na gwo dzie

PN-EN 1382:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no czników do drewna na wyci ganie
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PN-EN 1383:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no czników do drewna na przeci ganie
PN-EN 26891:1997
 Konstrukcje drewniane. Z cza na czniki mechaniczne. Ogólne zasady okre lania

wytrzyma ci i odkszta calno

PN-EN 28970:1997
 Konstrukcje drewniane. Badania z czy na czniki mechaniczne. Wymagania dotycz ce

sto ci drewna

B - 03 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25
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Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w
przypadkach ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie
robót zwi zanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- monta em zbrojenia,
- kontrol  jako ci robót i materia ów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje
szkieletowe, p yty, belki, podci gi, gzymsy oraz konstrukcje zwi zane z wyposa eniem i obs ug
obiektów.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST  „Wymagania ogólne".
Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w
sposób czynny.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST

1.  MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
Wymagania ogólne" pkt 2.
1.1. Stal zbrojeniowa
1.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych
zakresem kontraktu stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
1.1.2. W ciwo ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o nast puj cych parametrach:
- rednica pr ta w mm 8
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa 500
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa                          550
- wytrzyma  charakterystyczna w MPa 490
- wytrzyma  obliczeniowa w MPa 375
- wyd enie (min) w % 10
- zginanie do k ta 60°                                                       brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj cych
parametrach:
-   rednica pr ta w mm             5,5-40
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa 240
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa                                         370
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- wytrzyma  charakterystyczna w MPa 240
- wytrzyma  obliczeniowa w MPa 200
- wyd enie (min) w % 24
- zginanie do k ta 180°                                                     brak p kni  i rys w z czu.
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczone s  jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia
widoczne go ym okiem.
1.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj
by  podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
-   wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
-   masa partii,
-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po
dwie do ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
- znak wytwórcy,
- rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
1.2. Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.
1.3. Podk adki dystansowe
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki
dystansowe musz  by  przymocowane do pr tów.

2.  SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym.
W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powi
nien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  me
chanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi powinny by  spe
cjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 4.

Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 5.
4.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.
Kod 45262310 Zbrojenie
4.2. Przygotowanie zbrojenia .
4.2.1. Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
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4.2.2. Czyszczenie pr tów
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
kurzu i b ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami
benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .

Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub
mechanicznie b  te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju
poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone
odmra a si  strumieniem ciep ej wody.

Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
4.2.3. Prostowanie pr tów
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
4.2.4. Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y.
Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym.
4.2.5. Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim
po  spoin , wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mo na
wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d  12 mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie
wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane
dla haków. Przy odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich
zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania.
4.3. Monta  zbrojenia
4.3.1. Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton.
Po u eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem
deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej
nalotem nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.

Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu
elbetowego powinna wynosi  co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci gów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia p yt, gzymsów.

Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.3.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami
dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do czenia pr tów o
rednicy do 12 m, przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze
strzemionami, a pozosta ych pr tów - na przemian.
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5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci  robót podano w ST B-00.00.00  (kod  45000000-01) „Wymagania
ogólne" pkt 6.

Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj
projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
-   sprawdzenie zgodno ci 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 rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra
z ró nych miejsc kr gu.

Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poni ej.
Usytuowanie pr tów:
-    otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si

zmniejszenia grubo ci otuliny,
- rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
- odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- d ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1  mm (wzajemne odleg ci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno

przekracza  3%,
-    liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby

na tym pr cie,
-   ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
-    ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.

6.    OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7.
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on
odpowiednio przez ich mas  jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy

czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te
zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach
wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"
pkt 8.
7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
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dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
-   zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
-   zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
-    rozstawu strzemion,
-    prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST  pkt 8.

8. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne   ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-   zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,
-   czenie pr tów, w tym spawane „na styk" lub „na zak ad",
-   monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow  i niniejsz  ST,
-   wykonanie bada  i pomiarów,
-   oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i usuni cie
ich poza teren budowy.

9. PRZEPISY ZWI ZANE

 9.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998              Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/     wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
PN-S-10042        Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
                                           Projektowanie.
PN-B-06251        Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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B - 04     SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2
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Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300

Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                             kod  CPV  45262311

Kategoria robót   -    Betonowanie bez zbrojenia                         kod CPV  45262350

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
- piel gnacj  betonu.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne", a tak e podanymi poni ej:
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w
MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli
zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.
Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  materia ów i wykonywanych robót oraz za
zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

1.  MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST
Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.

1.1. Sk adniki mieszanki betonowej
1.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B20 - klasa cementu 32,5 NA,
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- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wi kszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da
partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega
nast puj cym badaniom:
-   oznaczenie czasu wi zania i  zmiany obj to ci wg norm PN-EN  196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
-   sprawdzenie zawarto ci grudek
Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego musz
spe nia  nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):
-    pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
-   koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany
obj to ci:
-   wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
-   wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci grudek
(zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si
wyst powania w cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si
rozgnie  w palcach i nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka
niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
-   cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);
-   cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na wewn trznych
cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce
cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi magazynów zamkni tych
powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
-    10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
-    po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w
sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
1.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci
uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na
umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze zgodn  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
-   1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej
do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania dotycz ce grysów
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granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
-   zawarto  py ów mineralnych - do 1%,
-   zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%,
-   wska nik rozkruszenia:
•    dla grysów granitowych - do 16%,
•    dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
-   nasi kliwo  - do 1,2%,
-    mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%,
-    mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
-    reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawarto  zwi zków siarki — do 0,1%,
-   zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
-   zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.
Betonowanie
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
-   zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
-  reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywo ywa
    zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
-   zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
-   zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
-    oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
-    oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
-    oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanieczyszcze
obcych,
-   oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego
pe nych bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie
kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.
1.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
1.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
-    napowietrzaj cym,
-    uplastyczniaj cym,
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-   przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie. Dopuszcza si
stosowanie domieszek kompleksowych:
-    napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
-    przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.
1.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce
wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie
wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez
wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia
niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
-   z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie
wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,
-   za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez
wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten
wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach
w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z
warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
-   400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
-   450 kg/m  - dla betonu klas B35 i wy szych.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w
warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan
wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250
nie powinna przekracza :
-   warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
-   warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-niu
kruszywa do 16 mm,
-   warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas
projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
-    metod  Ve-Be,
-    metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w
normie PN-B-06250 nie mog  przekracza :
-   ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
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-   ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-
Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

2. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si
odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z
bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w

aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ST  „Wymagania ogólne".
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy
pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.
4.1. Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmuj cej:
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawid owo  wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
-   czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko
otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp.,
-   prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow
konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
-   gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-
06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym
zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w
miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr
spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny
zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
-   w fundamentach, cianach i ramach mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z
pojemnika lub ruroci gu pompy b  te  za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm,
zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
-   przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy,
-   przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wg bne.
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
-   wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy
nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej,
-   podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora,
-   podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5*8 cm w
warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym
wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym,
-   kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
-   belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt
pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;
-   czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym miejscu
powinien wynosi  od 30 do 60 s.,
-   zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie
tak, aby nie powstawa y martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do
powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do
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po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego,
lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu
betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio u onego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
4.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni
35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy
miejsce robót za pomoc  mat lub folii.
4.4. Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed
deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5. Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami
kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
-    p kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
-    równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór) '
nale y wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- l
wie oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna
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uwzgl dnia :
- szybko  betonowania,
- sposób zag szczania,
- obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz
deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo
desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pió-
ro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni
ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na
uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i
poprzecznie.
Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz
by  wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y
wykona  wg wymaga  dokumentacji projektowej.

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

5.1. Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie beto-
nowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej ni :

1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,

  6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w
okresie krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie
nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z
norm  PN-B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
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rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w
okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych
dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28
dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez

asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada
dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
-   badanie sk adników betonu,
-   badanie mieszanki betonowej,
-   badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada  wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania
wed ug

Termin lub cz sto  badania

Badania
sk adnikó
w betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania -   sta
obj to ci
-   obecno ci grudek
-   wytrzyma ci

PN-EN 196-3
j.w.

Bezpo rednio przed
yciem ka dej

dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
-   sk adu ziarnowego
-   kszta tu ziaren
-   zawarto ci py ów
-  zawarto ci zanie-
czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

-   wilgotno ci PN-EN 1097-6

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

J.W. 4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót
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j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmian  robocz

j.w. Zawarto  powietrza j.w. j.w.
Badanie
betonu

1 ) Wytrzyma  na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka dej partii
betonu

j.w. 2) Wytrzyma  na
ciskanie — badania

nieniszcz ce
PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m
betonuj.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.

j.w. 5) Przepuszczalno
wody

j.w. j.w.     ,

5.2. Tolerancja wykonania
5.2.1. Wymagania ogólne
-    Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca
si  w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia
niezawodno ci konstrukcji o powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
-    Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji spe-
cjalnych z podaniem:
a)   zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami
podanymi w normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
konstrukcji.
-    Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach
projektowych.
-    Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku
do osi pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub

upów.
-   Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-
imienne w stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o
charakterze systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce.
5.2.2. System odniesienia
-    Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z
przyj  osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
-    Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2.3. P yty
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno by
wi ksze ni :
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie
tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno by
wi ksze ni :
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10
mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni : ±15
mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni : ±10
mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni : ±15
mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
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-    Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg ych  stropów  s siednich   kondygnacji   nie
powinno by  wi ksze ni :
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie
tolerancji N2.
-   Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by  wi ksze ni :
± 20 mm przy H< < 20 m,
± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m,
± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.
5.2.4. Przekroje
-   Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by
wi ksze ni :
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie szeroko ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym
oraz odchylenie p aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by  wi ksze ni :
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i  po cze   pr tów nie powinno by  wi ksze
ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.5. Powierzchnie i kraw dzie
-    Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by  wi ksze ni :
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by  wi ksze ni :
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by  wi ksze ni :
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by  wi ksze ni :
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no
(odchylenie od obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu
na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
5.2.6. Otwory i wk adki
-    Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
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 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w   ST „Wymagania ogólne"

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
-    u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
-   wykonanie przerw dylatacyjnych,
-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie
potrzebnych
    zakotwie , marek, rur itp.,
-    rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów
rozbiórkowych,
-   wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1.   Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
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PN-EN 197-1  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego
ytku.

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci.
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
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 bada . Beton wzorcowy i
zaprawa
                        wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie czasu
                         wi zania.
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie ilo ci wody
                          wydzielaj cej si  samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie absorpcji
                         kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8    Domieszki do betonu. Metody bada . Oznaczanie umownej zawarto ci suchej
                           substancji.
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie
zawarto ci
                           chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci
                          alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250  Beton zwyk y.
PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania
                       wytrzyma ci betonu na ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
                        Wytrzyma ci  betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N.
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto ci.
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
                        Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren.
                        Wska nik kszta tu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw.
                          Oznaczanie g sto ci ziaren i  nasi kliwo ci.
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci alkalicznej.
PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-C-04541  Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty
przy pra eniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
                         substancji  rozpuszczonych lotnych.
9.2.   Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,
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- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

B - 05    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3
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Klasa robót   -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje wodoodporne                      kod  CPV  45320000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem izolacji wodoszczelnej balkonów.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
nywaniem izolacji wodoszczelnych balkonów. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na
celu wykonanie robót zwi zanych z:
- przygotowaniem pod a,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej,
- uszczelnienia kitem plastycznym.
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodo-
chronnych maj  zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  i par  wodn  p yt
balkonowych lub ich cz ci.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Papa termozgrzewalna
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane
sklejeniem si  papy. Dopuszcza si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na

ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podk adowej :
-d ugo :         10 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
-d ugo :             5 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).

Jako pokrycie przyj to nast puj ce papy :
papa  perforowana PP/700/20
papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH  WF  PYE PV 200  S5
gr. 5,2 mm

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wiertarka z mieszad em, kielnia lub paca stalowa, p dzel awkowiec, wa ek malarski.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki
zwi zanej zaprawy zmywa si rodkiem do usuwania pozosta ci po wyrobach opartych na
dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP 2000.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Zaprawy wodoszczelne do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu.
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Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów
ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne
- Izolacja balkonu powinna by  tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpiecza a w

               sposób trwa y po one przed opadami atmosferycznymi.
- Uk ad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni  odpowiedni  odporno
   izolacyjn  przed przenikaniem wody.
- Materia y u yte do wykonania balkonu powinny by  odporne na zmiany warunków
  atmosferycznych i zapewnia  za one wymagania eksploatacyjne.
- Spadek balkonu nie powinien by  mniejszy od 1,5 %.
- Uformowanie spadku powinno by  zachowane poprzez odpowiednie nachylenie

               warstwy spadkowej wykonanej bezpo rednio na konstrukcji no nej.
- Nawierzchnia balkonu powinna by  dobrana do przewidywanych wymaga
    eksploatacyjnych i zapewnia atw  ich konserwacj .
- Poszczególne warstwy izolacyjne balkonu powinny by  tak dobrane, aby ich

              odkszta cenia termiczne wzgl dem siebie by y ograniczone do minimum.
- Materia y stosowane do izolacji balkonu powinny by  odporne na korozj  biologiczna
  i posiada  du  elastyczno .

4.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia
nast puj cych warunków:
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe

oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
b)   kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie

sucho ci,
c)  kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.
Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack
drewnian  lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub
bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y dawa  do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony
wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania powierzchni powinny by  zaokr glone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.

Pod e
Wymagania techniczne dla pod y pod izolacj  wodochronn  powinno by  zgodne z
postanowieniami w tym zakresie przepisów, uj tych miedzy innymi w PN-80/B-10240 ora w :
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych t.1
Budownictwo ogólne cz  3".
- pod e powinno mie  dostateczn  sztywno  i wytrzyma  na nacisk,
- powierzchnia pod a powinna by  równa, bez  rys i ostrych wyst pów, które mog yby
  spowodowa  przebicie warstwy izolacyjnej,
- pod e powinno by  suche, czyste i niepyl ce.
- naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni
3,00 cm
   lub sfazowane pod k tem 450 na szeroko  i wysoko  5,00 cm od kraw dzi.
- przed przyst pieniem do wykonania izolacji nale y zamontowa  wszystkie elementy
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przechodz ce
   przez izolacj .
Powierzchnia pod a pod izolacj  z folii, z tworzyw sztucznych powinna by  zatarta na g adko.
Wilgotno  pod a nie powinna przekracza 6 %. Pod e po doprowadzeniu do wilgotno ci 6
% powinno by  zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsj  asfaltow , która powinna
wyschn  przed przyst pieniem do wykonywania izolacji wodochronnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie do gruntowania preparatów zawieraj cych rozpuszczalniki
organiczne.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej
Wykonanie robót izolacyjnych balkonu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow  przy
uwzgl dnieniu wymaga  zawartych w normach, instrukcjach i wiadectwach ITB.
Roboty zwi zane z u eniem warstw izolacyjnych balkonu powinny by  prowadzone w okresie
utrzymuj cej si  s onecznej pogody, w temperaturze nie ni szej ni  + 15oC.
Prace powinny by  wykonywane przez wyspecjalizowan  brygad  przy sta ym nadzorze
technicznym.
Podczas wykonywania zabezpiecze  wodoszczelnych chodzenie lub transportowanie materia ów
powinno odbywa  si  po przeno nych drewnianych pomostach ochronnych.
Podczas wykonywania robót nale y tak zorganizowa  prac , aby nie dopu ci  do zamakania
izolacji.

Uk ad warstw.
W projekcie przyj to nast puj ce warstwy :

- warstwa nawierzchniowa - posadzka wylewana na mokro z betony B20
                                                                                gr. 4,00 cm ;

- warstwa spadkowa - podk ad betonowy z betonu B-15 gr. 5,00 cm
- izolacja - papa termozgrzewalna gr. 5 mm
- konstrukcja - yta elbetowa z betonu B-20 gr. 12,00 cm
- wyprawa - tynk cem. - wap.

Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania
zabezpiecze  wodochronnych. Ró nice dotycz ce zasad wykonywania izolacji przy u yciu
pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaj  g ównie ze specyficznych

ciwo ci pap nowej generacji, a mianowicie:
– du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
– wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci
pozosta ym elementom pokrycia dachowego.
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nale y
pami ta  o 9 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni  ko cowy sukces, to
znaczy prawid owo wykonane izolacji, bezawaryjnie funkcjonuj ce przez kilkudziesi cioletni
okres czasu.

1. Przed przyst pieniem do wykonywania nowej izolacji lub remoncie starej trzeba zapozna
si  ze stanem pod a i dokona  wyboru odpowiednich materia ów.
2. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  pomiarów powierzchni izolowanej,
sprawdzi  poziomy osadzenia wpustów, wielko  spadków oraz ilo  przerw dylatacyjnych (o
ile wyst puj ) i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa  roz enie poszczególnych pasów
papy na powierzchni.
3. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie
ni szej ni : 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap
oksydowanych.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach
bezpo rednio przed zgrzaniem

      4. Nie nale y prowadzi  prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

      5. Roboty izolacyjne rozpoczyna si  od osadzenia wszystkich elementów wystaj cych z
powierzchni balkony lub tarasu, a tak e od wst pnego wykonania obróbek z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podk adowej.
6. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a
nast pnie po przymiarce (z uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu
zwin  j  z dwóch ko ców do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z
którym czona b dzie rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w
celu wtopienia posypki na ca ej szeroko ci zak adu (12 - 15 cm).
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej
warstwy papy a  do momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed
rozwijan  rolk .
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci
zgrzewu. W przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y
docisn  zak ad, u ywaj c wa ka dociskowego z silikonow  rolk .
Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej
szeroko ci. Silny wiatr lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y
lub niejednakowej szeroko ci wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
8. Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
– poprzeczny 12-15 cm.
Zak ady powinny by  wykonywane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody i zgodnie z
kierunkiem najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów. Zak ady nale y wykonywa  ze
szczególn  staranno ci  . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y sprawdzi
prawid owo  wykonania zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei .
9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak
aby zak ady (zarówno pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie
papy na zak adach, zaleca si  przyci cie naro ników uk adanych pasów papy le cych na
spodzie zak adu pod k tem 45°.

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje wodoodporne powinna by  prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania w ciwej
izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg
poni szego tabelarycznego opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony
Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu
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Wytrzyma  betonu na ciskanie
- klasa nie ni sza ni  B10

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych
próbek, badania
wilgotno ciomierzem na placu
budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a

at  o d . 2,0 m nie wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez
przy enie aty kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie
ogl dzin

6 Wyko czenie powierzchni
- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie
ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjnych z dok adno ci  do
10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie

materia em ci liwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie
naci cia kielni , pomiar
szeroko ci z dok adno ci  do 2
mm, okre lenie materia u
wype niaj cego szczelin

9  Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie
pow oki gruntuj cej : jej
równomierno , ci  i
przyczepno

10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi
aszczyznami

- zaokr glenie ukiem o promieniu co
najmniej 5 cm

- z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pow. izolacyjnej. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  pow. zaizolowanej wg obmiaru robót. Z powierzchni nie
potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 10 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.



52

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w   ST „Wymagania ogólne"

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie izolacji wodoszczelnej,
-   uszczelnienie styków kitem plastycznym,
-   uszczelnienie z czy ta .,
- wykonanie warstwy zczepnej.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy

PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne

B - 06   SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25
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Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj -
ce na celu wykonanie obróbek blacharskich.
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.
1.1 Blacha stalowa ocynkowana
Blacha powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,5
mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce.
Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoinwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
1.4 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane, a do pokrycia z
blach miedzianej, gwo dzie miedziane.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów
ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT
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4.1 Wymagania ogólne dla podk adów

Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni
deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym
do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci
dachowej),
-   równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by  usztywnione kraw dzie zewn trzne.
4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6
mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót
nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich
nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by
zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w
taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

5.3. Odbiór podk adu
Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej
pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty
kontrolnej o d ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit
mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm, w kierunku
prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku.
5.4  Odbiór obróbek blacharskich.
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.

5.9 Zako czenie odbioru
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
-    stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH

6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie 1 m2.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
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podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B - 07    SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.43
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Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe                                   kod  CPV  45432111-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne  wykonywania i odbioru posadzki
betonowej.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania posadzek dotycz  robót wykonywanych na balkonach
Zakres robót obejmuje :

- wykonanie posadzek cementowych
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do u enia wyk adzin pod ogowych i posadzek cementowych powinny
odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Zaprawy cementowe

W zale no ci od wymaganej wytrzyma ci na ciskanie i zginanie podk ad cementowy mo-
e by  wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyk ego z cementem portlandzkim

marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  nale y stosowa  piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadaj ce normie PN-B/79-
06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nale y stosowa  kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyk ego. Najwi kszy wymiar ziarna kruszywa w podk adach o
grubo ci do 40 mm nie powinien by  wi kszy ni  8 mm, a w podk adach o grubo ci powy ej
40 mm -16 mm.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mog  by  stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniaj ce, poprawiaj ce urabialno  lub modyfikuj ce w ciwo ci
techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilo  powinna by  okre lona przez
laboratorium zak adowe.
Materia y do zapraw betonowych i cementowych zosta y opisane w B - 4

1.2  Siatka z w ókna szklanego

Do wzmocnienia posadzki cementowej nale y zastosowa  siatk  z w ókna szklanego.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materia ów :

Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
Wyk adziny nale y przewozi  w rulonach nawini tych na kartonowy wa ek. P ytki gres
pakowane w kartonach po oko o 1,50 m2. P ytki nale y zabezpieczy  w trakcie transportu
przed przesuwaniem si  po przestrzeni adunkowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
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Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwd wi kowej, przeciw wilgociowej lub jako podk ad zwi zany z
pod em.
Grubo  podk adu  cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi
oraz stopnia ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu
cementowego nie powinna by  mniejsza ni :
podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm,
podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o
ma ej ci liwo ci (np. p yty pil niowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza
ni : na ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pr tów u onych krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po
winien by  okre lony w projekcie.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub
doci aj cej), powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne:

  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

4.2 Wykonanie podk adu z zaprawy cementowej

Temperatura powietrza przy wykonaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej
3 dni po wykonaniu nie powinna by  ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  lub mieszank  beto now  nale y przygotowywa  przez mechaniczne
zmieszanie sk adników wed ug receptury okre lonej przez laboratorium zak adowe. Zaprawa
powinna mie  konsystencj  g st  (5—7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego), a mieszanka be-
tonowa powinna mie  konsystencj  wilgotn  lub g stoplastyczn .
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej;
ilo  cementu w podk adach cementowych nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu
mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem

cznego lub mechanicznego zag szczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem
powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania drobnoziar-
nistej zaprawy.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon ,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow   at ,
przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5
mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Podk ady zbro jone nale y wykonywa  w dwóch warstwach, t j. najpierw warstw
o grubo ci równej po owie grubo ci podk adu, a po u eniu zbrojenia — uzupe nienie mie-
szank  betonow  do pe nej grubo ci podk adu. Grubo  poszczególnych warstw powinna by
wyznaczana za pomoc  listew kierunkowych o odpowiedniej wysoko ci.
W wie ym podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naci cie brzeszczotem packi stalowej na g boko  1/3—1/2 grubo ci podk adu. Roz-
staw szczelin skurczowych nie powinien przekracza  6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej
ich szeroko ci, je eli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by ' utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wod .
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5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po-
rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli

producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz
ciwymi normami.

Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce
tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upo-

wa nione laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uk adania podk adu,
po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na
ciskanie na próbkach kontrolnych.

Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
je eli jest ona wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania posadzki jego grubo ci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z
dok adno ci

          do l mm,
sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen
laboratoryjnie  przeprowadzonych  bada  próbek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podk adów; badania powinny by  przeprowadzone dla
podk adów cementowych.
Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  l raz na 1000 m2 podk adu,
sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy
at  i pod k adem nale y mierzy  z dok adno ci   do l mm,

sprawdzenie  odchyle   od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym
spadkiem za pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia
nale y mierzy  z dok adno ci  do l mm,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia  w podk adzie elementów dodatkowych
(wpustów pod ogowych, itp.);  badanie nale y wykona  przez ogl dziny,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

5.4 Odbiór ko cowy robót pod ogowych

Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by  przeprowa-
dzone  przez porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem kosztoryso-
wym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, a
w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie protokó ów odbiorów mi dzyfazowych
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i zapisów, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi  na
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez
posadzk  pe nych w ciwo ci techniczno-u ytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale
nie od rodzaju posadzki — przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi
na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y
prze prowadzi  na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania
nale y wykona  przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania
prostoliniowo ci  nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i
pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych lub
coko ów;   badania  nale y  wykona    przez ogl dziny.
Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie zo-
sta o  okre lone  w  projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych w
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

6.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH

6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót posadzkowych s  metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potr ca si
powierzchnie wi ksze od 0,25 m2.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny
aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanych posadzki, która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie wyk adzin posadzkowych
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy

Normy pa stwowe dotycz ce wykonywania i odbioru
pod óg i posadzek
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó niejszymi zmianami).
BN-83/B-06256
Beton odporny na cieranie.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

B-08     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog
by  wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na
destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji,
które wymagaj  stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.   MATERIA Y
1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod
ciasta wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku.,
nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane
mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie
wcze ni po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie
potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej
dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich,
ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,

oleje, glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie
odpowiadaj cych warunkom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la
lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u y-
cia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o
wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki
mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
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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 obj to ciowy sk adników 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

1.2 Ceg a budowlana

Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996
o Wymiary jak poz. 2.2.1.
o Masa 4,0-4,5 kg.
o Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie

badanych
o Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%.
o Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa.
o Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa.
o Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z

wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast
wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie spe niaj cych
powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
2 na 15 sprawdzanych cegie
3 na 25 sprawdzanych cegie
5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.  SPRZ T

Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna,
inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i
wci garki elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek
stalowych i dwuko owych wózków – japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Uk adanie warstwy g ówkowej.
Technika uk adania  warstwy g ówkowej wygl da nast puj co. Po roz cieleniu za-
prawy na murze w sposób opisany wy ej, murarz uk ada na niej ceg  nieco uko nie
w stosunku do ceg y uprzednio u onej w odleg ci oko o 6 cm od niej. Nast pnie
ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do u onej ju  ceg y zgarniaj c przy
tym cz  zaprawy, która wype nia spoin  poprzeczn . Mniej kwalifikowany
murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynno ci ceg  jedn  r , a drug  pomaga



63

dosun  j  na w ciwe miejsce. Do wiadczeni murarze potrafi  uk ada  sprawnie
jednocze nie dwie ceg y wykonuj c t  sam  czynno  obydwiema r kami.
Murowanie na wycisk prowadzi si  w zasadzie uk adaj c ceg y od strony lewej ku
prawej. Mo na jednak prowadzi  murowanie w kierunku odwrotnym.
Przy kierunku uk adania z lewej ku prawej murarz chwyta ceg  w praw  d ,
przy kierunku odwrotnym — w lew  d .

4.2  Uk adanie warstwy wozówkowej.
W warstwie tej zewn trzne rz dy cegie  uk ada si  podobnie jak w warstwie g ówkowej.
Fol  wype nia si  plastyczn  zapraw  o grubo ci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia
si  w niej ceg y nie stosuj c ju  dodatkowego zalewania spoin rozrzedzon  zapraw .
Konsystencja zaprawy powinna by  tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem ceg y
wype nia a nale ycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem b dzie
wyst powanie zaprawy ponad powierzchni  ceg y.

4.3  Spoiny w murach ceglanych
W zwyk ych murach ceglanych, je li nie ma szczególnych wymaga , nale y przyjmowa
grubo  normow  spoiny:
a)   12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo  maksymalna nie
powinna
      przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,
b)  10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksy-
malna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynko-
wania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko  5—10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

4.4 Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej
kondygnacji, nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w
liczbie równej co najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym
przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o
mniejsze od 2/3 napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami.
Stosowanie cegie  po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawid owego wi zania.

4.5 Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych

Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich
mog  wykazywa lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz
mog  by  u yte tylko do murów nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie
odgrywa roli, a wi c do murów fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieu ytkowego
itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na za-
prawie co najmniej cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.



64

Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y prze-
strzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci
ró ni cej si  wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne.
Dopuszcza si  stosowanie po czenia za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny
obu murów.

4.6  Szybko  normalnego wznoszenia murów

Szybko  normalnego wznoszenia murów powinna by  taka, aby najkrótszy okres od roz-
pocz cia muru nast pnej kondygnacji odpowiada  wymaganiom podanym w tabl. 5

rednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie
powinna by  ni sza od +10°C. W przypadku temperatury ni szej okresy te powinny ulec
odpowiedniemu wyd eniu.
.
4.7 Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki nadpro owe stalowe nale y opiera  na murach z ceg y pe nej klasy 15 lub na
poduszkach betonowych.
Ko ce belek stalowych powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie cementowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1  Podstawa odbioru robót murowych

1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez

producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli

odbiory te nie by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez

budow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych
wyrobów),

 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem
budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

5.2 Wymagania  ogólne

Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-
kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci
zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót
wydaje inspektor nadzoru.
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu.
Ceg  oraz elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y
uk ada  warstwami, z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem
pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.
Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie  wykonywania   budynku   nie   mo e
przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w
miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia  strz pi  zaz bione
ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów,
ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy
murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o wymiarach umo liwiaj cych
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konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z ca ci
muru na tej samej zaprawie.

.

5.3 Wymagania  szczegó owe

W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega
nast puj cych wymaga : Mury z ceg y
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e
by  wi ksza ni  17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo
10 mm i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju
0,3 m2 lub mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w
grubo ci spoin nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie,
powinna by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by
ca kowicie wype niony zapraw .
Liczba cegie  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %, a w
murach zbrojonych 10 % ilo ci cegie  w tym murze.
Nie wolno zast powa  cegie  ca ych po ówkami. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru
okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci
wiartki, pó  i jednej ceg y nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych odchy ek od

odpowiednich wymiarów ceg y u ytej do danego muru. Przy grubo ci muru ponad 1 ceg a
dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych

B a d a n ie  k o ns t r u k c j i  mu r o w yc h  o b e j m u je  :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych,
nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada

Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z
obowi zuj cymi normami.

6.  KONTROLA JAKO CI

6.1 Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
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wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej
mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów
materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych
przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych

robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
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c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

9.   PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy
na wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020  Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

B - 09     SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych.
Zakres robót obj tych
Tynki zwyk e, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub
kszta tuj  form  architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie lub
mechanicznie, do której wykonania zosta y u yte zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty
tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Pod a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a
uj tych w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj :

wykonanie tynków na p ycie balkonowej od spodu i na kraw dziach,
umocowanie siatek Rabitza na belkach stalowych,
wykonanie pozosta ych tynków zewn trznych.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o
prze wicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które
powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-
czyszcze  obcych. Gaszenie wapna powinno by  dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nawi zaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Do zapraw wapiennych mo na stosowa  wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okre lonym w dokumentacji technicznej.
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Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by  dobierany do wiadczalnie, w zale no ci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adni-
ków zapraw o konsystencji 7 cm wg sto ka pomiarowego, podano w tabeli
Dopuszcza si  stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu

Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg sto ka
pomiarowego

Marka
zaprawy

Orientacyjny sk ad ob to ciowy
zaprawy (wapno :piasek)
z wapna w postaci
ciasta

z wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie
ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie
do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno by  uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mog  by  stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem e temperatura
otoczenia co najmniej w ci gu 7 dni :od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  : 5C.
W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu
nale y stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  do zapraw odpowiednie barwniki
mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych
(plastyfikatorów) lub uszczelniaj cych i przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatków
powinno by  zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by  dopuszczone do
stosowania   w   budownictwie przez ITB.
Sk ad obj to ciowy zaprawy nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

1.6 Siatki Rabitza

Siatki Rabitza przewidziane s  na dolnych stopkach belek stalowych, na po czeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na cianach wzmacnianych fragmentach muru.

1.7 Zaprawy wodoszczelne

Do zapraw wodoszczelnych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno
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tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niezg szczonego wapna i bez zanieczyszcze
obcych z dodatkiem rodka wodoszczelnego.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .
3.   TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przyst pienia do robót
-    Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

cie nice drzwiowe i okienne.
-   Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
-   Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby
nie nast pi spadek poni ej 0°C.
-   W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-

monta owych w okresie obni onych temperatur".
-   Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.
-   W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .
4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
-    Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem
szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow .
-   Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
4.3 Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z danymi
okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu
powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standardowy.
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Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków
wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara onych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn trznych - w
proporcji 1:1:2.
4.4 Umocowanie siatki
Siatki Rabitza, nale y zamocowa  do ciany za pomoc  haczyków ocynkowanych. Siatk  nale y
naci gn , aby nie posiada a zwisów i przylega a do ciany. Po zamontowaniu oczka siatki
nale y wype ni  zapraw  cementow .

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT

5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie

by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej
marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e".
Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
przyczepno ci tynków do pod a,
grubo ci tynku,
wygl du powierzchni tynku,
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych.
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i
umy  wod .
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W
takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

-   tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci

tynku, zaliczy  tynk do ni szej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie

wykona  roboty tynkowe
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu- cienne powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej
nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle
cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.    PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
    na wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe,
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

B - 10    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4



75

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich
odbiorze.
Niniejsze wymagania  techniczne dotycz  robót malarskich obejmuj cych nast puj ce   malowania
:   zwyk e i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, r cznie przy zastosowaniu
nast puj cych typów farb :
a)   daj cych si  rozcie czy  wod :

farby emulsyjne wodorozcie czalne, w których spoiwem jest trwa a zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych cz steczek substancji sta ych, polimerów lub kopolimerów z
dodatkiem emulgatorów, rodków zmi kczaj cych, stabilizatorów itp.,

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y wykonania pow ok malarskich powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Farby emulsyjne

Do malowania cian wewn trznych mog  by  stosowane nast puj ce rodzaje farb emulsyjnych
Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

1.2  Emulsja gruntuj ca

Przed naniesieniem pow ok malarskich nale y ciany zagruntowa rodkiem UNI-GRUNT.
Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny by  przygotowane  fabrycznie w postaci
ca kowicie przystosowanej do u ycia na budowie.
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada   wymaganiom  norm  pa stwowych lub
wiadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie.

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych i
podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a prace
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malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz powinien by
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki
ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,

cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a po
ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

4.2  Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach beto-
nowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym w ST dotycz cym robót tynkowych, jak te
na pod ach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon
do malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest
wymagana du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa . W robotach
olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po
ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie
wi ksza, ni  to podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w tabeli
mo e powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w
szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanali-
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej,
dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj  pow oki  z
farby

Najwi ksza
wilgotno
pod a, % masyFarba olejna, olejno-

ywiczna i   syntetyczna
(np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi

Pow oki powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych (z
wyj tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na reemulgacj .
Powinny one dawa  matowy  wygl d  pomalowanej  powierzchni.
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4.5  Emulsja gruntuj ca

Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek
gruntuj cy nanosi si  po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno
tynku nie powinna przekracza  5 %.

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów

Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po-
rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli produ-

centa, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ci-
wymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce

tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upo-
wa nione laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu

Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie
tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem UNI-GRUT,
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu,
w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno
pochodnych oraz pod a bia e powinny:

mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .

Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od przewidywanego
rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
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badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-
cia,

badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich,
badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem,
badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich
uko czenia.

Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]  ni  +
5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

5.5  Badanie pod y

Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4
mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub
zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe    wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie  badanej
powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy  smug
i nie  pozostawia kropli.

5.6  Badanie materia ów

Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno  przeznaczonych do u ycia materia ów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub
ze wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po
tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka pias-
ku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po
winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o
0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu na-
st pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki,
przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon z waty o grubo ci oko o
1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu sekund; powierzchni  nale y
uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie przylgn y do po-
wierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
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podk adu m otkiem o masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po
wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo ewentualnych sp ka .

5.7  Ocena jako ci.

Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna
za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik
ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie
wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i niniejszych warunków
technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y
ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu poprawek
mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie
do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.
6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny
aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej pow oki malarskiej która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.
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9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1 Normy

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania

B -11  SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Rusztowania monta                          kod  CPV  45262120-8
                                 Rusztowania demonta                      kod CPV   45262110-5

Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa  zewn trznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych
1.   MATERIA Y
1.1  Materia y do rusztowa  stalowych
Do monta u rurowych rusztowa  budowlanych stosuje si  rury stalowe czarne
(odpowiadaj ce normie PN-64/H-74200 o typowych d ugo ciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. rednica
zewn trzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubo cianki 3,5 mm, ci ar l m rury ok. 3,85
kG.
Rozró niamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ci gnione (bez szwu).

Elementy rurowe ci gnione (bez szwu) mo na stosowa  do wszystkich cz ci konstrukcji
rusztowa  (stojaki, pod nice, por cze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mo na stosowa  tylko na stojaki do rusztowa  nie przekraczaj cych 20 m wysoko ci przy
obci eniu do 150 kG/m2 oraz do monta u dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu u atwienia szybkiego rozró niania rur nale y rury ci gnione (bez szwu) oznacza  w
odleg ci 50 cm od ka dego ko ca farb  olejn  dwiema tymi obwódkami szeroko ci 5 cm,
z odst pem 10 cm mi dzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mo na stosowa  tylko na por cze zabezpieczaj ce,
umieszczane na wysoko ci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie
rur jest niedopuszczalne. W celu atwiejszego odró nienia uszkodzonych rur nale y znaczy
je na rodku czerwon  obwódk  szeroko ci 10 cm.
Aby zabezpieczy  rury przed korozj , nale y malowa  je lakierem asfaltowym z domieszk
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpiecze stwa lizgania si  z cz. Do

czenia rur, które s  wzgl dem siebie prostopad e, nale y stosowa  z cza stalowe
krzy owe z nakr tk  sze ciok tn  lub kulist . Do czenia rur, które nie s  do siebie
prostopad e, powinno si  stosowa cza stalowe obrotowe z nakr tk  sze ciok tn  lub
kulist . Do wspó osiowego czenia rur nale y stosowa  z cza stalowe wzd ne z nakr tk
sze ciok tn  lub kulist .
Do oparcia dolnych cz ci stojaków powinny by  stosowane podstawki oporowe, z one z

ytki stalowej i przyspawanego trzpienia.

2.   SPRZ T

Rusztowania warszawskie wys.do 10 m

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0.90 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT

Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
monta u i demonta u rusztowa .

Monta  rusztowa
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta
powinien by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami
budowlano-monta owymi.
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Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w sposób
zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie
nale y ustawi  podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.
Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by  nast puj ca:

Pomosty robocze mog  by  uk adane na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci,
zale nie od ustale  instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da
konstrukcja rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.
Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od
najwy szego miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi z
rur mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  mocowana na
wysoko ci 0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów
na rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak pierwszej
kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:
Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6 m.
W rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej — co pi te
prz o, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe co drugie
prz o do po owy wysoko ci, a na ca ej wysoko ci rusztowania — co czwarte prz o.
St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad terenem.
Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po
dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkch elementów rusztowania.
Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II
kondygnacj  do cian budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez
dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych elementów konstrukcyjnych budowli.
Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób uniemo liwiaj cy oderwanie
rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru, mimo rodowych obci
statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Ka de
zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG.
Zakotwienie nale y umieszcza  symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym
odleg  mi dzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0
m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci mniejszej od 10 m traktowa  nale y jako
nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu uwzgl dniaj cego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w
budynkach, których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania,
ale z czone z ni  w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami komunikacyjnymi nie mo e
przekracza  40 m, a odleg  stanowiska pracy najbardziej oddalonego od rodka pionu
komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Piony powinny by  montowane jednocze nie
ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by  wyposa one w:

    -  drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,
-  p yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y
wykonywa  zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone
instalacj  odgromow  . Przebiegaj ce w pobli u montowanego lub demontowanego rusz-
towania    n a p o wi e t r z n e    l i ni e    energe ty czne    pow i n n y b y  w y c z o n e
s p o d n a p i c i a na okres prac monta owych.
Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
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5-osób.
Demonta  rusztowa

Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem
nadzoruj cym prac  brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy i
krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i schodnie.
Wszystkie elementy opuszcza  si  na  linach przez kr ki lub  przez
przetaczanie.
Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy,

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT

5.1 Odbiór rusztowa
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do
konstrukcji. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty)
stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y
zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych rur na
rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji
rusztowa  i jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz
zgodno ci z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych”.
Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokó u zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy.

Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne obci enia
pomostów roboczych.

5.2 Przegl d rusztowa
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :

codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

ytkuj cego rusztowanie.
Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót
budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :
15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.
Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania nie mo e
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by  wi ksze ni  +/- 50 mm.
6.   OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty przy rusztowaniu

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
PN-M-47900.00
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i g ówne wymiary.
PN-M-47900.01
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i badania.
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B -12 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
                                                              ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe  pap                              kod  CPV  45261214

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachów i
stropodachów, robot izolacyjnych.
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Zakres robót obj tych
Zakres robót obejmuje :

wykonanie pokrycia pap  koszy,
wykonanie pokry  pap  cz ci zadaszenia.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie pokry  dachowych pap .

1.   MATERIA Y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w „Cz ci ogólnej"
pkt 2.

1.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna

Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam. Przy
rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy. Dopuszcza si
jedynie nadrewanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :
-d ugo :         15 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
-d ugo :         10 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).

1.2 Gonty papowe

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót dekarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
ze sprz tu niezb dnego do krycia dachu pap  termozgrzewaln .

3.     TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny by  po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i
zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm;
na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w
PN-89/B-27617;
rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i
dzia aniem promieni s onecznych i w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników;
rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy warstwami - 80 cm.

4. WYKONANIE ROBÓT

Pod a pod pokrycia z papy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za  pod y nie uj tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia pod a powinna by  równa, prze wit pomi dzy powierzchni  pod a a at  kontroln  o

ugo ci 2 m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm. Kraw dzie, naro a oraz styki pod a z pionowymi
aszczyznami elementów ponaddachowych nale y zaokr gli ukiem o promieniu nie mniejszym ni  3 cm

lub z agodzi  za pomoc  odkosu albo listwy o przekroju trójk tnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj cymi ponad dach nale y - od
strony kalenicy - wykona  odboje o górnej kraw dzi nachylonej przeciwnie do spadku
po aci dachowej. . :
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1.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane:
w uk adzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
z trzech warstw papy asfaltowej ka da o zawarto ci masy pow okowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do pod a z materia u termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%, z trzech warstw papy  asfaltowej ka da o zawarto ci masy pow okowej do 1600 g/m2 ,
klejonych lepikiem na pod u drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

1.2 Pokrycia dachu gontami

MONTA  GONTÓW
I. MOCOWANIE GWO DZIAMI ORAZ LEPIENIE

ciwe przybicie gontów jest rzecz  zasadnicz  przy monta  u tego materia u. Po wbiciu eb gwo dzia
musi by  w jednej p aszczy nie z górn  powierzchni  dachówki i nie mo e jej uszkadza .
Gwo dzie nale y przybija  2,5 cm nad wyci ciami w goncie i 2,5 cm od kraw dzi.
PAS STARTOWY
Pas startowy wykonujemy odcinaj c ca e tabliczki równo z ko cami wyci  na ca ej d ugo ci gontu.
Skracamy te  d ugo  gontu o pó  tabliczki tak aby miejsca stykania si  gontów w poszczególnych rz dach
nie pokrywa y si .
Pas startowy powinien by  wypuszczony poza okap na odleg  6-10 mm.
PIERWSZE RZ DY ORAZ SPOSÓB UK ADANIA
Pierwszy rz d
Nale y u  ca y gont równo z pasem startowym przy okapie i przy bocznych kraw dziach dachu
Nale y przybi  gwo dziami i kontynuowa  przez ca a szeroko  dachu.
Drugi rz d:
Od ci  pó  tabliczki gonta i rozpocz  od bocznej kraw dzi dachu. Przybi  gonty tak aby dolna ich
kraw  by a równo z wyci ciem w pierwszym rz dzie.
Trzeci rz d i nast pne:
Rozpoczynaj c trzeci rz d nale y odci  ca  tabliczk  gonta. W nast pnym rz dzie odcinamy znów pó
tabliczki, itd.
Ko ce gontów przy bocznych kraw dziach dachu uszczelniamy dodatkowo aby zapobiec
podciekaniu.
Kalenica
Nale y tak wyprowadzi  ostatnie rz y dachówek, aby gonty kryj ce kalenic  równo
przykrywa y te rz dy. Poci  gonty prostok tne lub diament na odpowiednie kawa ki
Gonty na kalenicy nale y uk ada  na zak ad.
Nale y wzi  dwa kawa ki i wygi  je jednocze nie opieraj c o kalenic .
Przybi  gwo dziami w odleg ci 16 cm od dolnej kraw dzi tabliczki i 2,5 cm od brzegu po obu stronach.
Gonty na kalenicy uk ada si  od przeciwnej do kierunku
wiej cych w okolicy wiatrów strony.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.
Kontrola wykonania pokry

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.
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Pokrycia papowe
Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia
dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.1 Odbiór robót

Podstaw  do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno ci ich
wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Odbiór pod a
Badania pod a nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty
kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy
sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Ba
dania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej
jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
a)  pod a (deskowania),
b) jako ci zastosowanych materia ów,
c)  dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje katalog KNR
Jednostk  obmiarow  robót jest:
—   dla robót - Krycie dachu pap  – m2   pokrytej powierzchni dachu,
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ka dego
przekracza 0,50 m2.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a
Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni deskowania,
stemplowania wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

aci si  za ustalon  ilo  m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- przygotowanie lepiku,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,
-   pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
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-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-B-02361:1999
Pochylenia po aci dachowych

B-13   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót    -  Pokrycia dachu blach                       kod  CPV  45261213

Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania



90

Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystaj cych ponad dach
budynku:
- B 6.01.00 Obróbki blacharskie.
- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa tytanowo-cynkowa
Blacha tytanowo-cynkowa jest materia em budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera adnych
sk adników, które mog  uwalnia  si  do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas po aru.
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaj  zabiegów eksploatacyjnych i nie
potrzebuj  warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworz ca si  w wyniku dzia ania
tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materia
podstawowy. Cynk jest nawet przy do  wysokich st eniach pierwiastkiem ladowym, potrzebnym do ycia
i rozwoju.
Blacha tytanowo-cynkowa produkowany jest zgodnie z norm  DIN EN 988.
Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturaln , szczeln  i dobrze
przylegaj  warstewk  ochronn , która powoduje to, e elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej

 wyj tkowo trwa e.
Ze wzgl du na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest
szczególnie odporny na zmiany klimatyczne i przez ca y d ugi okres swego u ytkowania nie wymaga
zabiegów konserwacyjnych.
Je eli elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej po wielu latach rzeczywi cie "wys  si ", materia
ten nie stanowi odpadu, zajmuj cego miejsce na sk adowiskach.

om tytanowo-cynkowy jest zbyt cenny. Tradycyjnym sposobem jego utylizacji jest ponowne, w sposób
kontrolowany, wykorzystanie go jako dodatku do stopu. Ju  dzi  prawie pe ne 100% wszystkich elementów
budowlanych z blachy tytanowo-cynkowej wykorzystuje si  w recyklingu.

Dane techniczne
Charakterystyka fizykochemiczna

sto  w ciwa p 7,2 g/cm 3
Przewodno  cieplna 109 W/m K
Temperatura topnienia 418 0 C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 0 C
Modu  spr ysto ci E min. 80 000 N/mm 2
Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej 0,0221 mm/m

Charakterystyka mechaniczna
Wytrzyma  na rozci ganie Rr min. 150 N/mm 2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
Rozszerzalno  graniczna przy rozerwaniu min 40%
Granica rozszerzalno ci z up ywem czasu (trwa ) dla 1% rozszerzalno ci/rok 1/10 000 min. 50 N/mm
Twardo  w skali HB lub HV min 40

1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane.
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1.4 Listwy uszczelniaj ce
Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy aluminiowe uszczelniaj ce.

2.   SPRZ T

2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu
na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy
przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko nawisu nie
mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne dla podk adów

Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

-    pochylenie p aszczyzny po aci dachowych powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,
-    równo  powierzchni powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania a at
kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni
10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
-   równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co najmniej
3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
-   w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by
usztywnione kraw dzie zewn trzne.

4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6
mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na
wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o
konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo -
liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw
wody z obszaru dylatacji.

4.3 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
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Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by  dostosowane do wielko ci
odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

4.4 Pokrycie z blachy tytanowo-cynkow .

Pokrycie zadaszenia wie yczek okien w mansardach zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej grubo ci
0,6 mm w technologii podwójnego r bka stoj cego, u onego na papie podk adowej i desek gr. minimum 22
– 32 mm.
Pokrycie dachu nale y uk ada  na deskowaniu pokrytym pap  izolacyjn  na bazie kartonowej. Papa taka
nawet podczas du ej ilo ci wilgoci pod pokryciem nie wp ywa negatywnie na blach  tytanowo-cynkow  czy
gwo dzie. Blach  mocowano do deskowania haftrami.
Powierzchnia dachu sama w sobie skomplikowana, wyst puj  tu liczne krzywizny i za amania..
Dla paneli o szeroko ci 500 mm zaleca sie stosowanie maksymalnych odst pów
50 cm; dla paneli o szeroko ci 650-670 mm - maksymalnie 40 cm. D ugo  strefy klipsów sta ych której
lokalizacja zale y od stopnia nachylenia po aci nie powinna przekracza  2 m.
W tej strefie nale y zastosowa  min 5 klipsów sta ych.
Przed przyst pieniem do wykonania pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w systemie na r bek stoj cy
nale y zapozna  si  z charakterystyk  stosowanego materia u oraz w ciwo ciami sytemu, w którym
wykonane b dzie pokrycie. Nale y wi c okre li : – typ budynku. Pokrycie z blach tytanowo-cynkowej
mo na uk ada  na budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych. Pod dachem z blachy tytanowo-
cynkowej mog  si  znajdowa  pomieszczenia o ma ej lub redniej wilgotno ci. Budynki nara one na
intensywne dzia anie pary wodnej wymagaj  oddzielnego opracowania technologicznego i konsultacji z
doradc  technicznym;
– warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na r bek stoj cy mo na stosowa  w ró nych strefach
pr dko ci wiatru zgodnie z obowi zuj cymi normami. Zaleca si  zastosowanie odpowiednich oryginalnych
klipsów mocuj cych oraz odpowiedniej grubo ci blachy. System na r bek stoj cy mo na stosowa  na terenie
ca ej Polski, z wyj tkiem obszaru górskiego, gdzie obci enie niegiem przekracza 1,5 kN/m2;
– typy dachów. R bki stoj ce mo na stosowa  na dachach wentylowanych nieocieplonych (tzw. zimnych), z
wentylacj  pod a od spodu lub ocieplonych (tzw. ciep ych), z odpowiedni  przestrzeni  wentylacyjn ,

askich lub ukowych, wkl ych, wypuk ych, trapezowych oraz na najbardziej skomplikowanych kopu ach;
– projektowany spadek dachu. Minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosi  5% (2,9°);
– rodzaj pod a. Pod e musi by  typu ci ego (max. odst py miedzy deskami wynosz  5–10 mm), bez
wystaj cych elementów (np. gwo dzie, ruby) mog cych uszkodzi  spodni  powierzchni  blachy. Na
pod a najcz ciej u ywa si  drewna litego lub materia ów drewnopochodnych (np. sklejki lub p yt OSB).
Przy pod u niekompatybilnym nale y stosowa  membran  separacyjn  Delta VM ZINC® lub blachy VM
ZINC Plus®.

Wykonanie pokrycia
System pokrycia dachowego na r bek stoj cy polega na czeniu wyprofilowanych paneli z blachy przez
odpowiednie zaginanie blachy na ca ej d ugo ci. Szczelno  mi dzy panelami uzyskuje si  dzi ki
podwójnemu zagi ciu bocznych kraw dzi. Przy wykonaniu pokrycia w systemie r bka stoj cego spraw
kluczow  jest przestrzeganie wymogów technologicznych, a co za tym idzie kolejno ci wykonania warstw
pokrycia:
1. Monta  membrany paroprzepuszczalnej. Naci gni  membran  mocuje si  do krokwi za pomoc  gwo dzi
lub zszywaczy.
2. Monta  kontr at. Kontr aty k adzie si  wzd  krokwi. Ich podstawow  rol  jest zapewnienie pustki
wentylacyjnej mi dzy membran  a spodni  stron  pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej.
3. Monta  pod a dachowego – deskowania. Deskowanie mocuje si  na kontr atach, z dopuszczalnymi
odst pami od 5 do 10 mm.
4. Monta  pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej. Wyprofilowane panele blachy mocuje si  do
pod a za pomoc  standardowych klipsów sta ych i ruchomych produkcji VM ZINC®. W celu poprawienia
szczelno ci systemu mo na u  preparatu uszczelniaj cego Runotex. R bki mo na profilowa  i zagina
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mechaniczne lub r czne. Nale y pami ta , e minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej technologii
powinien wynosi  5% (2,9°). Natomiast maksymalna d ugo  paneli blachy bez wzgl du na stopie
nachylenia po aci dachu nie mo e przekroczy  10 m. Zastosowanie paneli o d ugo ci powy ej 10 m wymaga
specjalnego opracowania wykonanego przez firmowych doradców.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1 Badania
Podstaw  do oceny jako ci robót pokrywczych blach  dachówkow  s  nast puj ce badania :
a) badanie podk adu
b) badanie  materia ów pokrywczych i  pomocniczych
c) badanie prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich

5.2 Warunki przyst pienia  do bada .
Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  przy odbiorze robót  zako czonych powinny odpowiada
wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i  zawiera  m.in,

stwierdzenie wykonania robot   poprzedzaj cych / protokó y/
stwierdzenie jako ci materia ów (atesty),
zapisy w dzienniku budowy dotycz ce przebiegu wykonania robót pokrywowych.

5.3 Badanie podk adu
Badanie podk adu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania at, nale y przeprowadza  wg
PB-71/B-10080 w trakcie odbioru cz ciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokó  stwierdzaj cy
prawid owo  wykonania podk adu wykonawca zobowi zany jest przedstawi  przy odbiorze robót  ko cowych..
5.4 Badanie materia u
Badanie materia u nale y   przeprowadzi  na podstawie wpisów do dziennika budowy i za wiadcze  /atestów/ z
kontroli producenta, stwierdzaj c zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Materia y nie maj ce dokumentów po wiadczaj cych jako  a budz ce pod tym wzgl dem w tpliwo ci,
powinny by  poddane badaniom laboratoryjnym.
5.5 Sprawdzenie prawid owo ci u enia blachy dachówkowej
Sprawdzenie nale y przeprowadza  za pomoc  sznura murarskiego lub drutu napi tego wzd  badanego rz du
dachówek, poziomicy, trójk ta ciesielskiego i miarki z podzia  milimetrow , stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie nale y przeprowadzi  dla co najmniej
trzech rz dów na ka dej po aci dachu.
5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachówkowej na okapie
Sprawdzenie oparcie, blachy dachówkowej na okapie nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy zosta y
zachowane wymagania okre lone w  warunkach ogólnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zak adów
 Nale y przeprowadza  przez ogl dziny, a w przypadka nasuwaj cym w tpliwo ci co do prawid owo ci
wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 równie  za pomoc   pomiaru z dok adno ci  do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachówkowej
Nale y przeprowadza  wzrokowo, badaj c od strony poddasza, czy zosta y zachowane wymagania okre lone w
ST.  Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie
si  i przeciekanie wody sprawdzi  szczelno  pokrycia. Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to
przeprowadzi  po ulewnym deszczu, nale y wybrane miejsca poddawa  przez 10 min dzia ania strumienia
wody, powoduj cego sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie obserwowa , czy
sp ywaj ca woda nie zatrzymuj si  na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz c zacieki.
Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukacie po wyschni cia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawid owo ci pokrycie kalenic
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 Nale y przeprowadza  wzrokowo i za pomoc  pomiaru.  Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdza
przez, przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z
dok adno ci  do 5 mm.

5.10 Ocena wyników bada .
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nale y uzna
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y
albo ca  odbieranych robót, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cze  uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy. W razie uznania ca ci lub cz ci robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y
komisyjnie ustali , czy ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy dokona  poprawek w celu dopro-
wadzania do zgodno ci robót z wymaganiami no ny i przedstawi  je do ponownego odbiór u, którego
wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH
Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowi zuj cy katalog Norm Zu ycia Materia ów Budowlanych.
1.  Pomosty zabezpieczaj ce obmierza si  w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.
2.  acenie dachu — w m2 ich powierzchni
3.  Uk adanie blachy dachówkowej — w m2 ich powierzchni
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a
Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni deskowania,
stemplowania wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
•    dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):

-    przygotowanie stanowiska roboczego,
-    obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
-    ustawienie i rozbiórk  pomostów zabezpieczaj cych i zadaszenia,
-    przygotowanie pod a,
-    u enie dachówki i g siorów,
-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-EN 508-1
Wyroby do pokry  dachowych z metalu.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999
Rynny i rury dachowe i elementy wyposa enia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

Literatura
Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks K ln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

ln (Zasady projektowania pokry  dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und Betondachsteinen
(deutsch/englisch/franz sisch), Internationale F deration des Dachdeckerhandswerks, K ln (IFD- Zalecenia
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w zakresie wykonawstwa pokry  dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. K ln 1993 (Szczegó y na temat
dachu krytego dachówk ).
PN-75/B-12020. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.
Blacha cynkowa. Blacha ocynkowana. Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej (36 numerów).
Katalog 1998, Warszawa.
DIN EN 988. Zink und Zinklegierungen; Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse f.r das Bauwesen
(Cynk i jego stopy; Wymagania w zakresie stosowania wyrobów walcowanych w budownictwie).
DIN EN 1179. Zink und Zinglegierungen - Prim-rzink (Cynk i jego stopy - cynk pierwotny).


