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1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie  wykopów  związanych  z  budową,  przebudową,  modernizacją,  remontem  i  rozbiórką

obiektów inżynieryjnych w ramach Modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego.

W zakres robót wchodzi:

– wykonanie wykopów nieobudowanych,

– wykonanie wykopów obudowanych,

– wykonanie wykopów w osłonie ścianek szczelnych.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U. z 2003 r.,  Nr 201,

poz. 2016, z późniejszymi zmianami),

– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),



– Ustawie  z  dnia  30  sierpnia 2002 r.  o  systemie  oceny zgodności  (Dz.  U.  z  2002 r.,  Nr  166,

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.     Wymagania szczegółowe

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:

– grodzice  stalowe  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiadające  wymaganiom  norm:  

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN

10249-2:2000,

– pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,

– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera,

– elementy  usztywniające  i  rozpierające  z  kształtowników  stalowych  zgodne  z  dokumentacją

projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:

– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 

– prefabrykowane elementy studni,

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały:

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm.

3. Sprzęt

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

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4. Transport

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni

ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i

na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne

pozwolenia  na  prowadzenie  gospodarki  odpadami,  w  tym  na  ich  transport  (ustawa  z  dnia

27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).



Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  normami  PN-B-06050:1999,  PN-S-02205:1998  i  BN-

88/8932-02.

5.2.     Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do  wykonywania  wykopów należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z

danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych

w nawiązaniu do badań geologicznych.

W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie

budowlanym  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie  Inżyniera  i  Projektanta  oraz

wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo

konstrukcji  lub robót.  Zgodę na wznowienie  robót  wydaje  Inżynier  na  wniosek Wykonawcy po

przedłożeniu przez Wykonawcę:

– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,

– skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie

odmiennym od pierwotnego.

5.3.     Roboty przygotowawcze

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową,  przebudową,  modernizacją,  remontem  lub

rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów

kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.

Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a  jeżeli

dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  takiej  informacji  to  sposób  zabezpieczenia  powinien  być

zaakceptowany przez Inżyniera.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne

związane z:

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,

– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

– pomiarem nachylenia skarp wykopu.



5.4.     Zasady wykonywania wykopów

W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  ochronę

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

–  Dz.  U.  Nr  62  poz.  627  z  późniejszymi  zmianami).  Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez

naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia.  Warstwa

gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

Technologia  wykonywania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  odwodnienie  w  sposób  zgodny  ze

zwyczajową  praktyką  inżynierską  w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.  Przyjęty  sposób

odwodnienia  wykopu  nie  możne  powodować  powstania  w  gruncie  zjawisk  niekorzystnych,  np.

takich jak:

– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,

– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,

– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić

odpływ  wód  z  wykopu.  Wodę  z  wykopu  należy  odprowadzać  poza  teren  robót.  Należy

przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem

celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5.     Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego

wykop.

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących

bezpiecznych nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

– w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące

zabezpieczenia:

– w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki

umożliwiające odpływ wód opadowych,

– naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy,  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe,  powinno  być

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.



5.6.     Wykopy obudowane

W  przypadku  wykonywania  umocnień  ścian  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  torów

kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod

czynnymi torami zgodnie z SST M.14.01.

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed

obsuwaniem się.

5.7.     Wykopy w osłonie ścianek szczelnych

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami normy

PN-EN 12063:2001.

W czasie  wbijania  elementów ścianki  szczelnej  należy  prowadzić  dziennik  wbijania,  w  którym

należy zawrzeć:

– ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne,

– szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,

– dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania ścianek szczelnych w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, dla

utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciążającej pod czynnymi torami

zgodnie z SST M.14.41.

Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z

zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.

W przypadku wykorzystania ścianek szczelnych jako elementów przyszłej konstrukcji muszą one

spełniać wymagania założone w dokumentacji projektowej.

5.8.     Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych

i padowych  poza  obszar  wykopu.  W  tym  celu,  w  zależności  od  warunków  gruntowych,  może

zastosować  systemy  igłofiltrów lub  drenaż  opaskowy ze  studniami  zbiorczymi,  z  których  woda

będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wy-

kopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi

być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiórce

przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu należy wykonać grodzie

ziemne. W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy wzmocnić przez wbicie w poprzek

rowu ścianki szczelnej.

Wodę na drugą  stronę torowiska  należy przepompowywać za  pomocą pomp i  węży lub ująć  w

rurociąg poprowadzony w świetle istniejącego obiektu.

5.9.     Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,

+  2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.



6. Kontrola jakości robót

Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  podano  w  punkcie  5.

Sprawdzenie  jakościowe  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w pkt. 10.

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

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

 kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,

 sprawdzenie przygotowania terenu,

 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

 sprawdzenie wymiarów wykopów,

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały

wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 wyznaczenie zarysu wykopu,

 wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz

z wykonaniem  elementów  usztywniających  i  rozpierających  oraz  ich  obcięciem  lub

wyciągnięciem,

 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umoc-

nienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciąg-

nięciem,

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

miejsce odwożenia mas ziemnych,

 odwodnienie wykopu,



 utrzymanie wykopu,

 przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  wymaganych  SST  lub  zleconych  przez

Inżyniera,

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. Przepisy związane

14.1. Normy:

 1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

 2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

 3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

 6. BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

 7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.

 8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.

 9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów.

10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy.

11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

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

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami),

6. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10.09.1998  r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich  usytuowanie

(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych,

8. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.



         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową, przebudową, modernizacją

i remontem obiektów inżynieryjnych w ramach Modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”:

Konstrukcje  betonowe –  konstrukcje  z  betonu  niezbrojonego  lub  wykonane  z  zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Konstrukcje  żelbetowe –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi  współ-

pracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji

żelbetowych.

Beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domie-

szek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.

Zaprawa –  mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych

na miejscu.



1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity;  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

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

– ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  166,

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002

oraz warunkach technicznych D2.

2.2.     Wymagania szczegółowe

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie jedynie cementu portlandzkiego  czystego,  tj.  bez dodatków wg

norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:

 klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,

 klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,

 klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

oraz warunków technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny

napis zawierający następujące dane:

 oznaczenie,

 nazwa wytwórni i miejscowości,

 masa worka z cementem,

 data wysyłki,



 termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami

badań.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  być  poddany badaniom wg  normy  PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań

cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie

kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie

rozpadających się w wodzie).

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może

być użyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

 dla cementu pakowanego (workowanego):

– składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,  zabezpieczone  z

boków przed opadami),

– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

 dla cementu luzem:

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-

matycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w urządzenia  do

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na

zewnętrznych ścianach).

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

2) po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  –  w  przypadku  przechowywania

w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje



kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki

sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań

i testów i nie zakłócały rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-

79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników jego

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania  specjalnego dotyczącego reaktywności

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:

– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,

– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-77/B-06714/18  (PN-EN

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-

86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

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

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa

o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się

w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg

PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.

W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą

kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-77/B-06714/18  (PN-EN 1925:2001)  i  stałości  zawartości

frakcji 0-2 mm.



2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się

stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy

pobierać ją ze zbiornika pośredniego.

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej

wymienioną normą.

2.2.1.4. Domieszki do betonów

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN

934-6:2002.

Do produkcji  mieszanek betonowych wymaga  się  stosowania  domieszek  tylko  w uzasadnionych

przypadkach  i  pod  warunkiem  przeprowadzenia  kontroli  skutków  ubocznych,  takich  jak:

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i  skurczu po stwardnieniu betonu. Należy

też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.

Do  produkcji  mieszanek  betonowych  stosuje  się  domieszki  o  działaniu  upłynniającym,

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do

ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko

Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  można  stosować  mieszankę  betonową

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni

(tzw. „beton towarowy”).

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250

lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.

Produkcja  mieszanki  betonowej  powinna  się  odbywać  na  podstawie  receptury  laboratoryjnej

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca

musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór  laboratoryjny

niezależnemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal  do  zbrojenia betonu  powinna spełniać  wymagania  norm:  PN-S-10040:1999,  PN-91/S-10042

oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,

PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.



Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-

działem wg  wymiarów  i  gatunków.  Należy  dążyć,  by  stal  była  magazynowana  w  miejscu  nie

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

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

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiały spawalnicze

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie

oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  oraz

z tworzyw sztucznych.

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do  wykonywania  deskowań  należy  stosować  materiały  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-S-

10040:1999, a ponadto:

– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz

PN-EN 636-3:2001,

– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

– do  smarowania  elementów  deskowań  stykających  się  z  betonem  należy  stosować  środki

antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

3. Sprzęt

Roboty  związane  z  wykonaniem konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych mogą  być  wykonywane

ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania

zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

– betoniarkami o wymuszonym działaniu,

– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

– odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do wykonania deskowań:

– sprzętem ciesielskim,



– samochodem skrzyniowym,

– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.

3) do przygotowania zbrojenia:

– giętarkami,

– nożycami,

– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.

4) do układania mieszanki betonowej:

– pojemnikami do betonu,

– pompami do betonu,

– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

– wibratorami przyczepnymi,

– łatami wibracyjnymi,

– zacieraczkami do betonu.

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:

– szlifierkami do betonu.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4.1.     Transport składników mieszanki betonowej

Składniki  mieszanki  betonowej  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,

przeznaczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed

spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg publicznych  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i  na własny

koszt.

4.2.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów

należy dobrać tak,  aby zapewnić wymaganą szybkość  betonowania z uwzględnieniem odległości

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W cza-

sie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych

w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie  zanieczyszczenia  dróg publicznych  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i  na własny

koszt.



5. Wykonanie robót

5.1.     Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Wykonanie  robót  powinno być  zgodne  normami  PN-S-10040:1999,  PN-S-10042:1991,  PN-88/B

06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  „Projekt  organizacji  robót”  uwzględniający

wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji

betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak

również plan przeprowadzania badań.

5.2.     Zakres wykonania robót

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowa-

ną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego  wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowań

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki

podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na

deskowania nie  mogą deformować się  pod wpływem warunków atmosferycznych,  ani  na skutek

zetknięcia się z masą betonową.

Elementy ulegające zakryciu można  deskować przy użyciu tarcicy.  Deskowania z tarcicy należy

wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm

i  szerokości  nie  większej  niż  18  cm,  powinny  być  jednostronne  strugane  i  przygotowane  do

zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny

między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami

uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków

ścian z dnem deskowania.

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian

licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na

stykach  dwóch  prostokątnych  do  siebie  ścian,  szczególnie  w  stykach  wklęsłych.  Można  takie

fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku

należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia

zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.

Przy  podparciu  deskowania  rusztowaniem  należy  unikać  punktowego  przekazywania  sił.  Po

zmontowaniu  deskowania  powierzchnię  styku  z  betonem pokrywać  trzeba  środkami  o  działaniu

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).



Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować

zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Pręty i  walcówki  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych

płatków rdzy,  kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  niepowodującymi  zmian  we  właści-

wościach technicznych stali ani późniejszej korozji.

Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy

sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-

padku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z rów-

noczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.4. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie  należy  podwieszać  i  mocować do zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń

wytwórczych i montażowych.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania

bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami

betonowymi  lub  z  tworzyw sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie innych

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych

pierścieniowych.

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,

– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.



Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania

nie może ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-

91/S-10442.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie

betonowania jest nie dopuszczalne.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów

mogą  być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów

należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od

krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Roboty  związane  z  podawaniem i  układaniem mieszanki  betonowej  powinny  być  wykonywane

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających

wymaganą wielkość otuliny.

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:

Roboty  związane  z  zagęszczaniem  betonu  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierun-

ku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu

cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu

betonu.



Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześ-

niejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót

i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie  w temperaturach nie niższych niż +5°C,  zachowując

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga

to zgody Inżyniera,  potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.  Jednocześnie należy zapewnić

mieszankę  betonową o temperaturze  +20°C  w chwili  układania  i  zabezpieczenie  uformowanego

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co

najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek

wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.2.7. Pielęgnacja betonu

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyj-

nej dla prefabrykatów.



6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagania ogólne

Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  polega  na  sprawdzeniu

zgodności  z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  podanymi w normie PN-S-10040:1999

oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi

podział  obiektu na części  podlegające  osobnej  ocenie oraz szczegółowe określenie  zakresu,  celu

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu

przez Inżyniera.

Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Ogólne

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.

6.2.     Zakres kontroli i badań

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-

10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,

– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

– sprawdzeniu stateczności deskowania,

– sprawdzeniu szczelności deskowania,

– sprawdzeniu czystości deskowania,

– sprawdzeniu powierzchni deskowania,

– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,

– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym

w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.



6.2.4. Składniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzia-

nych  normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-08250  i  niniejszą  SST,  oraz  gromadzenie,  przecho-

wywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych

materiałów.

Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór

laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach

Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli”  jakości  betonu uwzględniający badanie składników mieszanki

betonowej,  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  „Planie  kontroli”  powinny  być

uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST,

oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wy-

magane przez Inżyniera.

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych

próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez

Inżyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewi-

dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przecho-

wywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stoso-

wanych materiałów.

Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór

laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach

Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.

W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,

PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości

zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.

W celu  wykonania  badań  mieszanki  betonowej  należy  pobierać  próbki.  Ilość  pobranych  próbek

powinna  być  określona  w  „Planie  kontroli”  jakości  betonu,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez

Inżyniera.

Mieszanka  betonowa  powinna  mieć  właściwości  zgodne  z  postanowieniami  normy  PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz

niniejszą SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.7. Pielęgnacja betonu

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.



6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzia-

nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowy-

wanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowa-

nych materiałów.

Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór

laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach

Inżynierowi.

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.

W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,

PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości

zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.

W celu  wykonania  badań  betonu  należy  pobierać  próbki.  Ilość  pobranych  próbek  powinna  być

określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej

SST.

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowienia-

mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,

– sprawdzeniu betoniarki,

– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,

– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacją projektową,

niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem



tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6

niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności  stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie

z dokumentacją projektową,  obmiarem w terenie  i  oceną  jakości  wykonania  robót  na  podstawie

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,

 prace pomiarowe i przygotowawcze,

 wykonanie „Projektu technologii betonowania”,

 wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,

 wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,

 oczyszczenie podłoża,

 wykonanie deskowania z rusztowaniem,

 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

 przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,

 montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,

 oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,

 przygotowanie mieszanki betonowej,

 ułożenie  mieszanki  betonowej,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,  zabetonowaniem

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

 pielęgnację betonu,

 rozbiórkę deskowania i rusztowań,

 usunięcie niedoskonałości powierzchni,

 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

 wykonanie  i  dokumentację  niezbędnych  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów  wymaganych

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane

10.1. Normy:

 1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania.

 2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

 3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.



 5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.

 6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości.

 7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

 8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

 9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.

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

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

wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

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

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania.



31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

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

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2.     Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  Nr 201,

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  oceny zgodności  (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 166,

poz. 360, z późniejszymi zmianami).



         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.03.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w kon-

strukcjach żelbetowych – prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalą A-II i A-III.

1.2.     Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inżynierskich.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część G „Wymagania ogólne”.

1.5.     Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja

projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część

G „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1.     Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa
stali

Wytrzymałość charakterystyczna
(MPa)

Znak gatunku
stali

Postać handlowa
Średnica

(mm)

A-III 355

18 G2
żebrowanie
jednoskośne

walcówk
a 

pręty

6 – 12
10 – 32

20 G2Y
walcówka

pręty

6 – 12

10 – 28

A-III 410
34 GS żebrowanie

dwuskośne

walcówk
a 

pręty

6 – 12
10 – 32

BSt500S pręty 6 –28

A-IIIN 490
20G2VY żebrowanie

dwuskośne

walcówka
pręty

6 – 28
10 – 28

BSt500S pręty 6 – 28

 Własności mechaniczne i technologiczne stali

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.



Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastyczna

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie a
średnica

mm MPa MPa % d – próbki

18G2-b6–
32355

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań

i rozwarstwień.

 Wady powierzchniowe

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

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia

i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

– jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

 Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez

wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:

– nazwę wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

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

– masa partii,

– numer wytopu lub numer partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla

każdej wiązki czy kręgu.

Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:

– znak wytwórcy,

– średnica minimalna,

– znak stali,

– numer wytopu lub numer partii,

– znak obróbki cieplnej.

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-

82/H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,

– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

– próba rozciągania wg PN-91/H-04310,



– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki.  Jakość prętów należy

ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,

– farb lub innych zanieczyszczeń,

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w grani-

cach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż

5 mm na 1 m długości pręta.

 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal  zbrojeniowa powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem w przegrodach lub  stojakach  z

podziałem wg  wymiarów i  gatunku.  Należy  dążyć,  by  stal  była  magazynowana  w miejscu  nie

narażonym na  nadmierne  zawilgocenie  lub  zanieczyszczenie.  Zabezpieczeniem przed  nadmierną

korozją  stali  zbrojeniowej  na  otwartym  powietrzu,  może  być  powłoka  wykonana  z  mleczka

cementowego.

2.2.     Drut montażowy

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

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.

Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy

1,5 mm.

2.3.     Materiały spawalnicze

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.

2.4.     Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw

sztucznych.

Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów.

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez

inżyniera.

Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami

i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

4. Transport

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas

transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć

przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.



5. Wykonanie robót

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.     Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.

Pręty i  walcówki  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych

płatków rdzy,  kurzu i błota.  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farba

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwoś-

ciach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy

sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-

padku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jedno-

czesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264.  Łączenie prętów należy wykonywać

zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysun-

kami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy

d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,

wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kąt.

Średnica pręta 
w mm

Kąt odgięcia

46° 90° 135° 180°

6 – 0,5 0,5 1,0

8 – 1,0 1,0 1,0

10 0,5 1,0 1,0 1,5

12 0,5 1,0 1,0 1,5

14 0,5 1,5 1,5 2,0

16 0,5 1,5 1,5 2,5

20 1,0 1,5 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 1,5 2,5 3,5 4,5

28 2,0 3,0 4,0 5,0

32 2,5 3,5 5,0 6,0



 
Minimalne srednice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia.

Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa

D  10 do= 3 d

10 < d  20 do = 4 d

20 < d  28 do = 6 d

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna

być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji,

w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować

średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na

ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi

10 d.

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą

być  dopuszczeni  tylko  spawacze  mający odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania prętów należy

wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.2.2. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie  należy  podwieszać  i  mocować do zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń

wytwórczych i montażowych.

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami

betonowymi  lub  z  tworzyw sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Stosowanie innych

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych

pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego

przez inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:

– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,

– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowa-

nia nie może ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.



Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbeto-

wego powinna wynosić co najmniej:

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

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

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

– 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów,

– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Łączenie prętów za pomocą spawania

W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

– czołowe, elektryczne, oporowe,

– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,

– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,

– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,

– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.

6. Kontrola jakości

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

– gatunku stali,

– ilości stali,

– ich średnic,

– długości, rozstawu i zakotwień,

– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,

– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu,

przy użyciu przyrządów magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

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

– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,

– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać

20% wszystkich skrzyżowań,

– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,

– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm,

– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.



Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia

Cięcie prętów 
L – długość pręta wg projektu

dla L  6,00 m
dla L > 6,00 m

w = ±20 mm
w = ±20 mm

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie)

dla 
dla  
dla 

L  0,5 m
0,5 m < L  1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

Usytuowanie prętów  
a) otulenie 
– mniejszenie  w stosunku do wymagań

w =  5 mm

b) odchylenie plusowe (h – całkowita 
grubość elementu)

dla 
dla  
dla 

L  0,5 m
0,5 m < L  1,5 k

L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów)

dla  
a  0,05 m 
w = ±5 mm

a  0,20 m 
w = ±10 mm

a  0,05 m
w = ±20 mm

a  0,40 m
w = ±30 mm

d) odchylenie w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia
(b – całkowita grubość lub szerokość 
elementu)

dla  
a  0,25 m 
w = ±10 mm

a  0,50 m 
w = ±15 mm

a  1,50 m
w = ±20 mm

a  1,50 m
w = ±30 mm

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiara-

mi w terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia,

tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się  stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani  drutu

wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów

o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte M.03.02.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad uję-

tych w SST Część G „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz

wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w po-

szczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Część G „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III stanowi cena jednostko-

wa za 1 tonę wykonanego zbrojenia.



Cena obejmuje:

– prace pomiarowe i przygotowawcze,

– transport i składowanie materiałów,

– oczyszczenie i wyprostowanie prętów,

– wygięcie, przycinanie i łączenie prętów,

– montaż zbrojenia przy pomocy drutu  wiązałkowego  i  spawania  wraz z  jego  stabilizacją oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,

– czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót,

– wykonanie  niezbędnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  Specyfikacją  lub  zleconych  przez

inżyniera.

10. Przepisy związane

PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej.

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania 

i badania.

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

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu 

śrub i nakrętek  na gorąco. Wymiary.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE

I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

konstrukcji betonowych, żelbetowych lub stalowych.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych

i stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie  z  dnia  1  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  201,

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

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

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,

z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.



Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumen-

tacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań.

2.2.     Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych

Materiały  do  przygotowania  powierzchni  stalowych  do  układania  izolacji  powinny  odpowiadać

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO

11126-1:2001.

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw

konstrukcji betonowych i żelbetowych.

2.2.3. Izolacje

Materiały  izolacyjne  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych

stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-

10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:

– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowań.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:

– lepiki  asfaltowe  i  asfaltowo-polimerowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-

24625:1998,

– papy  asfaltowe  zgrzewalne  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-90/B–  04615,  PN-

92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowań.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji

projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów

i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betono-

wych,  żelbetowych  lub  stalowych  powinny odpowiadać  wymaganiom dokumentacji  projektowej

oraz niniejszej SST.



2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:

– geowłókninę o gramaturze 500 g/m2 odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

– płytki  betonowe o wymiarach 35×35×5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na

zaprawie  cementowej  M12  (beton  powinien  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST

dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych),

– warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10×10 cm z prętów

Ø 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubości zgodnej z dokumentacją projektową (beton i zbrojenie

powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST  dotyczącej  wykonywania  konstrukcji

betonowych i żelbetowych),

– zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  na  powierzchniach  betonowych  warstw  ochronnych

stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach

betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych

materiałów.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  kartami  technicznymi  stosowanych  materiałów,  normą  

PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie  warunki,  w jakich  będą wykonywane roboty związane  z  wykonaniem

izolacji.

Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywa-

nia podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych.



Ostateczną  decyzję  o  zakwalifikowaniu  przedstawionego  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  do

wykonania  izolacji  przeciwwodnej  lub  przeciwwilgociowej  obiektów  inżynieryjnych  podejmuje

Inżynier.  Wykonawca  nie  może  przenieść  wykonywania  izolacji  do  innego  Podwykonawcy  niż

zaakceptowany przez Inżyniera – bez zgody Inżyniera.

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie

z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do

+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.

5.2.     Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-

89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN

ISO  8504-2:2002,  PN-ISO  8501-1:1996,  PN-ISO  8501-2:1998,  PN-70/H-97051  oraz  PN-70/H-

97052.

Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  izolacji  podanymi

w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania  należy  powierzchnię

przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:

– stanu podłoża,

– temperatury,

– wilgotności.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć

wszystkie  luźne  części  i  substancje  zakłócające  wiązanie,  takie  jak pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki

środków pielęgnacyjnych i  związanych z  szalunkiem itd.  Zagłębienia  i  małe  uszkodzenia należy

wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji

betonowych i żelbetowych.

Materiały  do  napraw konstrukcji  betonowych i  żelbetowych  powinny być  zgodne z zaleceniami

Producenta materiałów izolacyjnych.

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do na-

praw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężo-

nym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:



– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

– temperatury podłoża,

– wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na pod-

łoża o większej wilgotności),

– wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie  betonowe  i  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących,

zalecanych  przez  Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących  elementem danego  materiału

izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być  prowadzane  z  zachowaniem  wymagań

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych

wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

– malowanie pędzlem,

– nanoszenie wałkiem,

– natryskiwanie,

– szpachlowanie,

– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda  nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.  Przystąpienie do

kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inżyniera  do

Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem

wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm  oraz  postanowień  SST  dotyczącej

wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.

Kontrola robót obejmuje:

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,

– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jedno-

rodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),



– oznaczenie  rzeczywistej  grubości  powłoki  (grubość  powłoki  winna  być  zgodna  z  wartością

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się

jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość

określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną

IBDiM,

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,

– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  izolacji  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do ko-

lejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dzien-

nika Budowy.

Wykonanie  izolacji  uznaje się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST

i wymaganiami  Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych

w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową,

obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów

i badań.

Cena jednostkowa obejmuje:

– prace przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,

– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,

– montaż i demontaż ewentualnych namiotów,

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,

– wykonanie warstwy gruntującej,

– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,

– wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,



– przeprowadzenie  niezbędnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  SST  lub  zleconych  przez

Inżyniera,

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,

– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane

10.1. Normy:

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 

Część 1: Zasady ogólne.

 2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. 

Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

 3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 

metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące; 

niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

 5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco.

 8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

 9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 

nakładania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.



16. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 

oraz po całkowitym usunięciu nałożonych powłok.

18. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 

stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2416; z późniejszymi zmianami),

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

3. Ustawa z dnia  30 sierpnia  2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U. z 2002 r.  Nr 166,

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).



         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej.

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki

B.08.03.00. Ściany warstwowe

B.08.04.00. Ścianki działowe

1.4.     Określenia podstawowe

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

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

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

Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

 Masa 3,3-4,0 kg

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać

dla cegły – 10% cegieł badanych.



 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne

cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

 Wymiary jak poz. 2.2.1.

 Masa 4,0-4,5 kg.

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa

niż:

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla

cegły wg poz. 2.2.2.

Przewiduje  się  możliwość  użycia  cegieł  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich  ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

 Masa 2,15-2,8 kg

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

 Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm



 Masa typ K1 2,3-2,9 kg

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.3.     Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4.     Cegła silikatowa

Cegły pełne i bloki drążone.

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2

1,5NF 250±3×120±2×104±2

2NFD 250±3×120±2×138±2

3NFD 250±3x120±2×220±3

6NFD 250±3×250±2×220±3

Wymagania:

– nasiąkliwość 16%

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

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

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszko-

dzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

5. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,

do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,  wyskoków

i otworów.

6. W pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe grubości  poniżej

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

7. Mury należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W miejscu  połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

8. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie.

9. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

10. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

11. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez



przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%

całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i  rozbiórkowa),  należy

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2.     Mury z cegły dziurawki

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować

normalną cegłę pełną.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

być wykonane z cegły pełnej.

5.3.     Mury z cegły kratówki

a) Cegłę  kratówkę  należy  stosować  przede  wszystkim  do  zewnętrznych  ścian  nośnych,

samonośnych i osłonowych.

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

c) Zaprawy stosowane  do  murowania powinny mieć  konsystencję  gęstoplastyczną  w granicach

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –

10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla

spoin pionowych = 5 mm.

5.4.     Ściany warstwowe



5.4.1. Wewnętrzne  części  ścian  warstwowych  wykonywać  wg  zasad  podanych  w  punkcie  5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-

wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dwukrotne  pomalowanie  lakierem  bitu-

miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnętrzne  części  ścian  warstwowych  przeznaczone  do  otynkowania  wykonywać  zgodnie

z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.

5.4.3. Zewnętrzne części  ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-

gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości.

Licówkę  układać  z  zastosowaniem  listewek  poziomych.  Spoiny  pionowe  sprawdzone  za

pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.     Zaprawy

W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10



Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

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

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

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

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

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.


