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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-K-2.1 BETON

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich.

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 betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem.

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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

 Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.

2.1.     Składniki mieszanki betonowej  

        (1)Cement

a) Rodzaje cementu

    Dopuszczalne  jest  stosowanie   cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków 

mineralnych wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

Natomiast beton użyty do konstrukcji reaktora biologicznego, pompowni osadu, pompowni 

ścieków , komór zasuw i rozdziału ,osadników wtórnych  i stanowiska zlewczego ścieków 
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komunalnych  powinien być wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim cieple 

hydratacji.

 CEM III/B 32,5 NW , CEM III/A 32,5R .

b) Wymagania dotyczące składu cementu

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

PN-S-10040:1999 .

c) Opakowanie

Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

 Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie

• nazwa wytwórni i miejscowości

• masa worka z cementem

• data wysyłki

• termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania 

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 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

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 
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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) Magazynowanie 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) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

• dla cementu luzem:

– magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe 

przystosowane do pneumatycznego 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).

• Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio 

pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i 

zanieczyszczeniem.

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

• Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca 

przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

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

– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych.

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo.

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 
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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.

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  Zarządzającego  Realizacją 

Umowy.

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.

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.
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Do betonów klasy  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.

    Obowiązuje ogólna  zasada doboru max średnicy ziarn kruszywa zależnie  od grubości 

elementu  budowlanego  i  odległości  między  prętami  zbrojeniowymi.  Max  wielkość  ziarn 

kruszywa nie powinna przekraczać 1/5 grubości wykonywanego elementu i dodatkowo musi 

być mniejsza od odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. Ze względu 

na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 4% w 

konstrukcjach  zagłębionych  w  ziemi  i  2%  w  konstrukcjach  nadziemnych  i  częściowo 

zagłębionych. Zabronione jest używanie kruszywa wapiennego.

(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.

(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.

   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 
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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 .

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Zarządzającego 

Realizacją  Umowy.  Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też,  za  zgodą 

Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

2.2.     Wymagania  do  betonu  konstrukcyjnego  użytego  do  budowy  reaktora  biologicznego,   

pompowni osadu, pompowni ścieków , osadników wtórnych , stanowiska zlewczego ścieków 

komunalnych oraz innych obiektów zgodnie z  dokumentacją projektową 

– B-37(C30/37)-wodoodporność  W10,  mrozoodporność  F150.  Beton  ma  być 

zaprojektowany w laboratorium . Ma wykazywać się jak najmniejszym skurczem , 

oraz założonymi parametrami wodoodporności i mrozoodporności.

  Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normach 

np. DIN 1045. Wg tej normy wskaźnik w/c max powinien być <=0,55 , min <= 0,45, 

gdzie  max  głębokość  wnikania  wody  <=  5mm.Docelowo  w  fazie  wykonawstwa 

wartość  wskaźnika  w/c  powinna  być  mniejsza  od  maksymalnej  dopuszczalnej 

wartości normowej o co najmniej 0,05.Niedopuszczalne są raki i wszelkiego rodzaju 

porowatości. 

– B-15(C12/15) dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3.Betony i      podbetony dla pozostałych obiektów  

       Beton kl. B20(C16/20),B25(C20/25),B30(C25/30) do fundamentów płyt i wieńcy .

Beton kl. B10(C8/10) i B15(C12/15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie - jako beton podkładowy.

3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem prac betoniarskich 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 
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legalizacji,

– odpowiednio przeszkoloną obsługą.

2) do układania mieszanki betonowej:

– pojemnikami do betonu,

– pompami do betonu,

– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

– wibratorami przyczepnymi,

– łatami wibracyjnymi,

– zacieraczkami do betonu.

3) 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 ST-O-1 .

4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

(1) Środki do transportu betonu

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne  

• Roboty betoniarskie  muszą  być wykonane zgodnie  z  wymaganiami  norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251.
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• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia  Zarządzającego Realizacją 

Umowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:

• Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane 

wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

• Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

• Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 

2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie.

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

zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

• Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać 

bezpośrednio  z pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem 
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rynny,

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu  płyt  mieszankę betonową należy układać  bezpośrednio  z 

pojemnika  lub  rurociągu  pompy.  W płytach  o  grubości  większej  od  12  cm 

zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia 

buławą wibratora.

• Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na 

głębokość  5–8  cm  w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym 

miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

• Kolejne  miejsca zagłębienia  buławy powinny być od siebie  oddalone o 1,4 R, 

gdzie  R jest  promieniem skutecznego działania  wibratora.  Odległość ta zwykle 

wynosi 0,35–0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

• Zasięg  działania  wibratorów przyczepnych wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem.

• Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być 

uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
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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.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

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

jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i 

okazywanie  Zarządzającemu  Realizacją  Umowy  wszystkich  wyników  badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W 

planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.

• Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia
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• 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  Zarządzającego  Realizacją  Umowy  oraz 

zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C w chwili  układania  i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni.

(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.

(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.

5.4.     Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

• Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

• Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12 

godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 

na dobę).

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
12



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej 

powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-

EN 1008:2004.

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 

dni.  Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24 

godzinach od zabetonowania.

• Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 

PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

• pęknięcia są niedopuszczalne,

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  za  wyjątkiem  reaktora 

biologicznego,  pompowni  osadu,  pompowni  ścieków  ,  osadników  wtórnych  i 

stanowiska zlewczego ścieków komunalnych w innych obiektach warunkiem jest , 

że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  za  wyjątkiem  budynku  reaktora 

biologicznego,  pompowni  osadu,  pompowni  ścieków  ,  osadników  wtórnych  i 

stanowiska zlewczego ścieków komunalnych  w innych obiektach  warunkiem jest 

, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na 

której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 

po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki i  ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów,

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.     Wykonanie podbetonu  

Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym.

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-O-1

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-O-1 .

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

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót
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Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót  zanikających wg zasad podanych 

powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

– oczyszczenie podłoża

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem 

projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i 

wyrównaniem powierzchni

– pielęgnację betonu

– rozbiórką deskowania i rusztowań

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu.

W przypadku podbetonów płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, 

która  obejmuje:  wyrównanie  podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i 

wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

10.1. Normy:

 1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

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

zgodność.

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

dotyczące cementów powszechnego użytku.

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

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

stałości objętości.

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

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

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

drogowych.

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

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

ziarnowego.

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

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

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

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

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

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

zanieczyszczeń obcych.

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

zanieczyszczeń w postaci gliny.

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

pyłów mineralnych.

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

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

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.

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

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

Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie.

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

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

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).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-K-2.2 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  i 

prefabrykowanych .

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 zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:

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

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN .

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1.     Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-

84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

• Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
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• W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  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:

– jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i 

prętów gładkich,

– jeśli 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.

(4) Odbiór stali na budowie.

• Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

– znak wytwórcy,

– średnicę nominalną,

– gatunek stali,

– numer wyrobu lub partii,

– znak obróbki cieplnej.

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

• 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 granicach 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.
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie 

oględzin zewnętrznych,

– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

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.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykonywanie zbrojenia  

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
19



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

a) Czystość powierzchni 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  nie  powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

• Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być 

wyprostowane.

• Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002

• Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć 

specjalnymi zaciskami.

c) 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.

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie.

• Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie 

podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  grubości 

równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.

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
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-O-1 .

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Zarządzającego  Realizacją  Umowy,  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.

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego .

• Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy 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  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu 

strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości  zakotwień  prętów oraz  możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności  stanowi  cena jednostkowa za  1  tonę.  Cena obejmuje  dostarczenie 

materiału,  oczyszczenie i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót.

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-K-2.3 PREFABRYKATY

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

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 i montaż prefabrykatów żelbetowych.

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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały
Wszystkie  elementy  prefabrykowane  dostarczane  na  budowę  powinny  być  trwale 

oznakowane.

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 

(atest).

2.1.     P  łyty   stropowe kanałowe  na obciążenie 4,5kN/m  2    firmy „FABET S.A.”-KIELCE  

Odchyłki wymiarów elementów:

– dla wysokości +8/-4 mm,

– dla szerokości +/- 10mm,

– dla długości +12mm ;-10mm,
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– średnicy kanałów w pionie +0 ,-10mm,

– grubości żeber +/-6mm

– otworów i wycięć do 300mm +/-5mm powyżej 300mm +/-10mm

– położenia elementów wyposażenia +/-10mm

Odchyłki nominalnej grubości otulenia zbrojenia:

– od spodu(góry) elementu +/-0mm

– od czoła elementu +3mm;-0mm

Odchyłki zbrojenia głównego:

– dla długości +5mm ;- 5mm

Prefabrykaty  gotowe  do  wbudowania  muszą  uzyskać  projektowaną  wytrzymałość  i 

posiadać atest wytwórni.

 Beton konstrukcyjny B-25 .

 Stal zbrojeniowa A-IIIN.

Płyty stropowe powinny być składowane w stosach w pozycji poziomej. W jednym stosie 

można składować płyty różnej szerokości , lecz tej samej długości . Maksymalna liczba 

leżących  w jednym stosie płyt nie może przekraczać 6 sztuk. Płyty powinny być układane 

równo do czoła , na przekładkach drewnianych o minimalnej grubości 30mm. Przekładki 

należy umieścić nie  dalej  niż  250mm od czoła  elementu ,  w pionie  jedna nad drugą. 

Szerokość płyt może zmniejszać się ku górze stosu. Podłoże , na którym układane są stosy 

powinno być wyrównane i utwardzone , natomiast pierwszy element powinien spoczywać 

na drewnianych krawędziakach o przekroju 150x150mm. Płyty stropowe należy podnosić 

za uchwyty transportowe wbetonowane w czoła elementów za pomocą zawiesi linowych 

lub belkowych. Minimalne kąty nachylenia lin zawiesia to 60 (mierzony w płaszczyźnie 

równoległej do długości elementu ) , oraz 80 (mierzony w płaszczyźnie równoległej do 

szerokości elementu).Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu montażu jest dobór 

właściwego  żurawia  montażowego.  Parametry  żurawia  powinny  spełniać  m.in. 

następujące warunki:

-udźwig żurawia przy wymaganym zasięgu powinien przekraczać min. 6% najcięższego 

montowanego elementu;

-wysięg żurawia powinien być większy co najmniej  20cm od maksymalnej  odległości 

montażowej  ,  mierzonej  od  osi  obrotu  do  środka  ciężkości  najdalej  wbudowanego 

prefabrykatu;
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-maksymalna wysokość wzniesienia haka określona w charakterystyce żurawia powinna 

być  większa  co  najmniej  o  6,0m  od  potrzebnej  wysokości  użytkowej  mierzonej  od 

powierzchni podłoża na którym stoi żuraw , do spodu najwyżej montowanego elementu;

2.2.     Zbiorniki SIMPLEX wg asortymentu firmy 'PREFABET BIAŁE-BŁOTA'     

Kręgi oraz podstawa zbiornika mają wyprofilowane powierzchnie czołowe tworzące złącze w 

formie  tzw.  zamka,  który  wraz  z  uszczelką  z  elastomeru,  umieszczoną  wewnątrz  złącza 

(pomiędzy sąsiednimi elementami studzienki), zapewniają wymaganą szczelność połączenia.

Elementy zbiornika wykonywane są z betonu klas od B30 do B55.Montaż rur możliwy jest w 

pionie i poziomie  przy wykorzystaniu tradycyjnych zawiesi linowych bądź łańcuchowych .W 

połowie długości rury wbetonowane są symetrycznie dwa specjalne trzpienie  typu DEHA.

2.3.Belki nadprożowe typu L-19 

Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze 

wznoszeniem murów.

Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych.

W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się 

w następujący sposób: 
-na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne 

belki nadproża typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego.

Belki układa się na podporach na zaprawie cementowej.

Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki a 

następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym pozostałe elementy zgodnie z zasadami 

układania belek.

-po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie 

ze styropianu lub gazobetonu.

Wewnętrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Po wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem.

Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po 

ułożeniu stropu i wykonaniu wieńca

-przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" 

obciążoną bezpośrednio stropem należy podstęplować.

Stemplowanie należy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do 
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punktu podparcia nie przekraczała 25 cm.

Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych.

-po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu 

prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.

Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku 

układania stropu na ryglach.

-po ułożeniu stropu betonuje się wieńce.

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje się razem ze stropem.

Wieniec zbrojony jest górą i dołem po 2 śr. 10; marka betonu w wieńcu B15

Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż 7 dniach w warunkach normalnego 

dojrzewania, można usunąć stemplowanie nadproża

-po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji

3. Sprzęt
Roboty należy wykonać przy użyciu odpowiedniego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów p. 2

5. Wykonanie robót– w opisie materiałów p. 2
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

 Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  należy  sprawdzić  stan  fundamentów, 

kompletność i stan   reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

6. Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 

punkcie 2.0.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest: – 1 szt. 

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór końcowy
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8.2. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za m2  płyty , w przypadku zbiorników i 

belek podstawą płatności jest cena za szt. .

10.  Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.

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

PN-85/B-1070       Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
26



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-2.4 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

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 wymienionych w SST  

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie i  montaż konstrukcji  stalowych, występujących w obiekcie 

przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

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 

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),
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– 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  elementów  konstrukcji  stalowych  powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz 

warunkach technicznych .

2.2.Wymagania szczegółowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych 

powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm  powyżej  przytoczonych  oraz  norm:  PN-EN 

10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 

10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, 

a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane – kształtowniki:

– dwuteowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-91/H-93407,  PN-H-

93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

– kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-

EN 10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

– rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz

PN-EN 10210-2:2000.

Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto 

odpowiadać następującym wymaganiom:

– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

– mieć trwałe ocechowanie,

– mieć wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane – blachy:

– blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

– blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

– bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Blachy stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych powinny ponadto  odpowiadać 

następującym wymaganiom:

– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
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– mieć trwałe ocechowanie,

– mieć wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Inne materiały:

– stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową.

2.2.2. Łączniki

Śruby,  nakrętki,  nity  i  inne  akcesoria  do  łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-

82054.20, a ponadto:

– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-

82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002,  PN-77/M-82008,  PN-79/M-82009,  PN-79/M-82018  oraz  PN-83/M-

82039,

– nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 

PN-EN 759:2000, a ponadto:

– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

– topniki  do  spawania  elektrycznego  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-

73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji

Elementy  konstrukcji  stalowych  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być 

wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi  i  usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie  znakowania.  Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje 

niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu  na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 

2,0  do  3,0  m  od  siebie  oraz  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu 

ewentualne uszkodzenia.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem.
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Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzęt

3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników, 

podnośników i  innych urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy 

podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  wraz  z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych  

• Stosowany sprzęt  spawalniczy powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy zgodnie  z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

– spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od 

wpływów atmosferycznych

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z 

dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.2.3.

5. Wykonanie robót

5.1.     Cięcie  
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Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie  

Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym  obszarze  nie  powinny  wystąpić  rysy  i 

pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów  

5.3.1. Części  do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 

przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 

5.3.2. Połączenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone  z  rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać 

rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą 

od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% – dla spoin czołowych

o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeśli  wady  te 

mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 

przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

– obróbka spoin

– przetopienie grani

– wymaganą  technologię  spawania  może  zalecić  Zarządzający  Realizacją 

Umowy wpisem do dziennika budowy.
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(4) Zalecenia technologiczne

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne

– wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy 

usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Połączenia na śruby

– długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie 

najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy  zachowaniu  warunku,  że  gwint  nie 

powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru.

– śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym.

5.4.     Montaż konstrukcji  

5.4.1. Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 

układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być 

montowane po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu  stateczności  elementów uprzednio 

zmontowanych.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan  oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczać wartości:

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm:

słupa:         rzędna fundamentu

na powierzchni betonu           do 2,0                      

na podlewce           do 10.0
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5.4.3. Montaż

Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia  elementów 

powstałe podczas transportu i składowania.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka

 1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm

 2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm

 3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej

słupa niż 15 mm

 4 wygięcie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wiązara niż 15 mm

 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z  projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

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

Ogólne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-2.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

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 wymienionych w SST  

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1.     Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Dla robót wymienionych w pkt.1.1 stosuje się drewno klasy C24

według następujących norm państwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

– PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość            6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność  płaszczyzn  –  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

• dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

• dla łat o grubości powyżej 50 mm:

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
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d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm.

2.2.     Łączniki  

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed 

działaniem  ognia  powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
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2.3.1. Materiały i  elementy z  drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy  powinny  być  składowane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach 

rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby nie  powodować  ich  deformacji.  Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4.     Badania na budowie  

Każda partia materiału  dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi  uzyskać 

akceptację Zarządzającego Realizacją Umowy.

Materiały uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone do  ponownego wbudowania  kwalifikuje 

Zarządzający Realizacją Umowy.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Zarządzający 

Realizacją Umowy wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z 

dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

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

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną   przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji.

5.2.     Więźba dachowa  
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5.2.1. Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją 

techniczną.

5.2.2. Przy  wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z 

ostruganych  desek  lub  ze  sklejki.  Dokładność  wykonania  wzornika  powinna 

wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość  elementów  wykonanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

– w długości elementu do 20 mm

– w odległości między węzłami do 5 mm

– w wysokości do 10 mm.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z  projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-2.6 ROBOTY DEKARSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

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  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:

 Pokrycie dachu.

 Obróbki blacharskie

 Rynny i rury spustowe.

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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1.Wymagania ogólne

Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  i 

pokryć   wg dokumentacji projektowej.

Do mocowania   stosować gwoździe  lub  wkręty ocynkowane  wg wskazań  producenta 

materiałów pokryciowych.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

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

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami .

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje papowe  

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na 

pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z 

dachu  elementami  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  umożliwić 

wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 

smołowych  lepik  smołowy  odpowiadający  wymaganiom  norm  państwowych. 

Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.     Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach  

Wymagania ogólne:

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a 

łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się 

na krokwiach,

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
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g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w specyfikacji odnośnie konstrukcji 

drewnianych

5.3.     Obróbki blacharskie  

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4.     Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej  

• rynny powinny być wykonane z  pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

• powinny być  łączone  w złączach  poziomych na  zakład  szerokości  40mm;  złącza 

powinny być lutowane na całej długości,

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm,

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.     Rury spustowe – z blachy jw.  

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości,

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m,

• uchwyty powinny być  mocowane  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne  
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a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją 

projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 

wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości 

wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z 

postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 

gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

– m2 pokrytej powierzchni,

– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża  

• badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  

• Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych. 

Badania  w  czasie  odbioru  częściowego  należy przeprowadzać  dla  tych  robót,  do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
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– podłoża (deskowania i łat),

– jakości zastosowanych materiałów,

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 

budowy.

• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy  dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych 

materiałów,

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 

na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

• sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 

naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

• sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów 

częściowych i  końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów 

kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
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Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

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

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

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.  Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-2.7  ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji.

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 izolacji  przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i  termicznej w 

obiektach objętych przetargiem.

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

 Izolacje  firmy DEITERMAN

 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.

 Izolacje termiczne.

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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i 

przeciwwodnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach 
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państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających 

rozkładowi  biologicznemu,  do  których  zalicza  się  papy  na  tkaninie  z  włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać  dostateczną  odporność  w środowisku,  w  którym zostają  użyte  oraz 

należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 

tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek 

sklejenia  się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi  papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 

każde 10 m długości papy.

• papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite 

ciemnobrunatne zabarwienie.

• wymiary papy w rolce

– długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m

60 m ±0,60 m

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej  20 cm i  związane drutem i  sznurkiem grubości  co najmniej  0,5 
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mm.

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w ww. normie.

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników.

• Rolki  papy należy układać  w stosy (do  1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w 

jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

– temperatura mięknienia – 60–80°C

– temperatura zapłonu – 200°C

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3.     Materiały do izolacji firmy DEITERMAN.  

Systemy izolacyjne powinny  posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne 

atesty.

• Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 
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dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych 

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do 

zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wszystkie materiały stosowane do wykonania  obiektów  należy zastosować w 

oparciu o dokumentacją projektową i zgodnie z technologią  podaną przez 

producenta.  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z firmą 

DEITERMAN. 

2.4.     Materiały do izolacji termicznych  

2.4.1. Styropian

a) Wymagania

• płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych 

wstępnie spienionych,

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2.

• wymiary:

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa  się  w stosy o  pojemności  0,5–3,6  m3,  przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 

naklejona  etykieta  zawierająca  nazwę  zakładu,  oznaczenie,  nr  partii,  datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 

źródeł ognia.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
49



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe   

5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%.

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

gruntu  powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej 

sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających 

przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej 

warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
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d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i  poprzecznych w każdej 

warstwie  powinna  być  nie  mniejsza  niż  10  cm.  Zakłady arkuszy  kolejnych 

warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.     Izolacje  reaktora- firmy DEITERMAN  

– Pod płytą dna na wyrównanym podłożu z 10cm warstwy betonu B10 po zagruntowaniu 

„Eurolanem 3K” (rozcieńczonym z wodą w stosunku objętościowym 1:10), ułożyć izolację 

z dwóch warstw papy asfaltowej S-500 sklejonych „Eurolanem 3K” (nie rozcieńczonym z 

wodą).

– Izolację osłonić od góry warstwą betonu B10 gr. 5cm.

– Izolacja ścian zewnętrznych w gruncie – 2 x Eurolan 3K w postaci nierozcieńczonej (firmy 

Deiterman )

– Zabezpieczenie  powierzchni  górnej - powłoka „Polyment Beschichtung 1000N

-    Izolacja wewnętrznej powierzchni płyty dennej – powłoka „Polyment Nivello Grund” + 

„Polyment Nivello”

-    Izolacja ścian wewnętrznych, przegród (środowisko wodne) – powłoka „Polyment 

RollbeschichtungTE”

– Izolacja ścian wewnętrznych,  (środowisko powietrzno-wodne)- powłoka „Polyment 

Plasdur LM6” ( od 0,5m

poniżej minimalnego poziomu ścieków do korony ścian).

– Izolacja przerw technologicznych – uszczelnić taśmą SIKA lub PCV nr “0”. Jako 

dodatkowe uszczelnienie dylatacji zaprojektowano od strony wewnętrznej Dichtband-

2000S ( firmy Schomburg).

– Wewnętrzne powierzchnie ścian koryt zabezpieczyć środkiem “Eurolan FK40” (firmy 

Deiterman ).

Wszystkie  materiały  stosowane  w  obiekcie  należy  wbudować  zgodnie  z  technologią 

stosowania podaną przez producenta.

5.3.     Izolacje termiczne   

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
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Przy  układaniu  płyt  w  kilku  warstwach  każdą  warstwę  układać  mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.3.3. Przy  wykonywaniu  ocieplenia  ścian  warstwowych  płyty  powinny  być 

wbudowywane  w  czasie  wznoszenia  ścian.  Należy  wykonać  50  cm  wysokości 

jednej  warstwy  ściany,  zmontować  płyty  a  następnie  wykonać  drugą  warstwę 

ściany.

5.3.4. W  czasie  przerw  w  pracy  wbudowane  materiały  należy  chronić  przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne.  

• Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 

dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych 

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do 

zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów   powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 

dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
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Odbiór  robót  izolacyjnych 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 Wykonawcę.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów,

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

– wykonanie izolacji wraz z ochroną,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

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

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-2.8  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

KONSTRUKCJI STALOWYCH
1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich, związanych z budową i przebudową projektowanych  obiektów.

1.4.     Określenia podstawowe  

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

normach i wytycznych .

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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.

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),
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– 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  powłok  malarskich  na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne  jest 

stosowanie  wyłącznie  systemowych  zestawów  malarskich  zgodnych  z  dokumentacją 

projektową i posiadających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.

2.2.     Wymagania szczegółowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji

stalowych w postaci powłok malarskich są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 

kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich 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. Farby

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych  zestawów malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami:  PN-EN  ISO 12944-

1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien 

odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart 

technologicznych przyjętych zestawów malarskich.

3. Sprzęt
Roboty  związane  z  wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  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 zestawów malarskich.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 

sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót  

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  normami  PN-89/S-10050  oraz  warunkami 

technicznymi .

Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  Realizacją  Umowy do  akceptacji  projekt 

organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą 

wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich.

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje 

z wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych .

Ostateczną  decyzję  o  zakwalifikowaniu,  przedstawionego  przez  Wykonawcę 

Podwykonawcy,  do  wykonania  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych 

obiektów inżynieryjnych,  podejmuje  Zarządzający Realizacją  Umowy. Wykonawca nie 

może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy 

niż zaakceptowany przez  Zarządzającego Realizacją Umowy bez zgody Zarządzającego 

Realizacją Umowy.

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz 

zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od 

+5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa 

niż 80%.

5.2.     Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących

Rusztowania  robocze  powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w SST dotyczącej 

rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

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 
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8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-

70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu 

malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania  należy 

powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom 

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:

– stanu podłoża,

– temperatury,

– wilgotności.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie  stalowe  powinny  być  gruntowane  za  pomocą  środków  gruntujących, 

będących elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta 

i aprobatą techniczną .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa  nawierzchniowa powinna być wykonywana  za  pomocą  materiałów będących 

elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 

techniczną .

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w 

postaci  powłok  malarskich  winny  być  prowadzone  z  zachowaniem  wymagań 

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych  .

Metody nanoszenia materiałów malarskich:

– malowanie pędzlem,

– nanoszenie wałkiem,

– natryskiwanie.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 

zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże  oraz  każda  nanoszona  warstwa  powinna  być  odebrana  przez  Zarządzającego 

Realizacją Umowy. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 

odpowiedniego wpisu przez Zarządzającego Realizacją Umowy do Dziennika Budowy.
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6. Kontrola jakości
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),

– kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania 

pokrycia  z  oceną jednorodności  wykonania powłok,  stwierdzeniem braku pęcherzy, 

złuszczeń 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 Zarządzającego Realizacją Umowy; grubość określa się metodami 

nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy  PN-EN ISO 

12944-7:2001.

– oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  zabezpieczenia 

antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót
W  przypadku  wykonywania  nowych  konstrukcji  stalowych   Zarządzający  Realizacją 

Umowy, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości i jednocześnie 

nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego  konstrukcji.

Poszczególne  etapy  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego  są  odbierane  przez 

Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zabezpieczenia  antykorozyjnego  przedkłada 

wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik 

wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje 
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się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST i  wymaganiami 

Zarządzającego Realizacją Umowy, 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
Podstawę  płatności  stanowi  cena  za  1  m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji 

stalowej w postaci powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 

robót,  atestem  Producenta  zestawu  malarskiego  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 zabezpieczenia antykorozyjnego,

– wykonanie warstwy gruntującej,

– wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

– przeprowadzenie  niezbędnych  badań  i  pomiarów  wymaganych  SST lub  zleconych 

przez Zarządzającego Realizacją Umowy,

– 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 
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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-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Część 1: Ogólne wprowadzenie.

 6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Część 5: Ochronne systemy malarskie.

 7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.

 8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i 

badania.

 9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

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

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i 

metody nakładania. 

11. 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.

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

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowanianie zabezpieczonych podłoży stalowych 

oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
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wcześniej nałożonych powłok.

13. 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.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 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. 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),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-2.9  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.:

 Ściany warstwowe

 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 Zarządzającego Realizacją Umowy.

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. Pustak ceramiczny POROTHERM  30 P+W

• Wymiary l = 300 mm, s = 248 mm, h = 238 mm

• Masa ok.14,0 kg szt.

• Pustak powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej.

• Klasa wytrzymałości 10 i 15
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•  Współczynnik przenikania ciepła 0,68 W/m2K

2.2.2. Pustak ceramiczny POROTHERM  11,5 P+W

• Wymiary l = 498 mm, s = 115 mm, h = 238 mm

• Masa ok.12,0 kg szt.

• Pustak powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej.

• Klas wytrzymałości 10

2.2.3. Pustak ceramiczny POROTHERM  8 P+W

• Wymiary l = 498 mm, s = 80 mm, h = 238 mm

• Masa ok.10,0 kg szt.

• Pustak powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej.

• Klasa wytrzymałości 10

Wszystkie  wyroby  ceramiczne   stosowane  w  obiekcie  należy  wbudować  zgodnie  z 

technologią stosowania podaną przez producenta.

2.3.     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 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
63



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

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 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:

a) 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.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

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

c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe.

d) Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu  zwłaszcza w okresie letnim, należy pustaki przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem 

murów.

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem 
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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.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  pustakach  z  zamówieniem  i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu ,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności  określenia  jakości   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
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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 Zarządzającego Realizacją Umowy  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:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– wykonanie ścian, naroży, 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

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.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-2.10  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających.

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstw odsączających , stanowiących część podbudowy 

pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 

nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST-O-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-O-1.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

− piaski,

− żwir i mieszanka,

− geowłókniny,
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających  powinny spełniać następujące 

warunki:

a) szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D
d ≤

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy  odsączającej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

b) zagęszczalności, określony zależnością:

U
d
d

= ≥60

10
5

gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających  powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających  powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających  powinien spełniać wymagania normy PN-B-

11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odsączającej powinny posiadać 

aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
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i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 

być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Składowanie geowłóknin

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą  należy przechowywać w 

opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek,

− walców statycznych,

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod 

warunkiem:

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

− zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

− ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
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− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi 

przebić lub rozciąć geowłókniny.

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne 

stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-O-1 oraz D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwy odsączające  powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 

o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej  należy przystąpić 

do jej zagęszczania.
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Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa  odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 

[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 

na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu,

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 

będą stosowane do wykonywania warstwy odsączającej na budowie.
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

5.5. Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 

kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy 

spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny 

zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego 

przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin

Po powierzchni warstwy  odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać 

się ruch jakichkolwiek pojazdów.

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od 

czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne 

poruszają się po już ułożonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca  po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 

być utrzymywana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie  odsączającej z 

geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zarządzającemu 
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Realizacją Umowy. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 

określone w p. 2.3.

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy  odsączającej powinny posiadać 

aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

Lp. Wyszczególnie

nie badań i 

pomiarów

Minimalna częstotliwość 

badań            i pomiarów

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne 

wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w 

planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg
7 Grubość warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2

8 Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych.
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6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy  odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy  odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy  odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 

3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
75



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%.

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej  z geowłóknin

W czasie układania warstwy odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:

a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w 

dokumentacji projektowej,

b) równość warstwy,

c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej.

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy  odsączającej nie 

powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy  odsączającej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Zarządzającego Realizacją Umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:

− prace pomiarowe,

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,

− utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej  z geowłóknin obejmuje:

− prace pomiarowe,

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

− utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
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4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ST-K-2.11 PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowę pomocniczą,

- podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-O-1 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1 .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O-1.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 

[9], są:

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-

11112 [8]:

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 

określonymi dla:

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,

− klasy II i III      - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 

kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-

06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:  

35
40

30

50
50

35

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 
więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 
[5], % ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 
nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada się

nie bada się
nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości
Podbudowa 

jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza

Podbudowa 
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, odsianych na mokro, % m/m, nie 
więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, 
nie
    mniej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej 
niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 
niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza 
   niż:

wzorcowa
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2.4. Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -O-1.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem,

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -O-1.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -O-1.
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5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 

podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 

podłoża.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 

gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 

nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D
d

≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo

                    odsączającej,

      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna 

tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 

gruntowego.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 

warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 

powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
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Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli  przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 

rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie 

powinna być mniejsza niż 200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Zarządzającego Realizacją Umowy, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zarządzającemu 

Realizacją Umowy w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 

pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-

dowy na jedno 
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie 

źródła pobierania 
materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zarządzającemu 

Realizacją Umowy.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 

Zarządzającego Realizacją Umowy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Zarządzającego Realizacją Umowy.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
   kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 

dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w 

tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa)

Pierwotny M I
E Wtórny M II

E

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 

cm, powinien być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E  jest nie większy             od 2,2.

I
E

II
E

M

M
<    2,2
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 

dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 

szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zarządzającego Realizacją 

Umowy, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 

ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 

kamiennego.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie obejmującym działki 
nr:1740,1741,1742,1743,1744  w miejscowości MOGIELNICA, powiat GRÓJEC , woj. MAZOWIECKIE.

Str 
89



Specyfikacja techniczna ST-K-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - konstrukcja

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zarządzającego Realizacją Umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża,

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

− rozłożenie kruszywa,

− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią
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  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 

z tłucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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 ST-K-2.12NAWIERZCHNIE  Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-O-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O-1.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-O-1.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

− 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

− na długości ± 3 mm,

− na szerokości ± 3 mm,

− na grubości± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 

grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 

niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli:

− próbka nie wykazuje pęknięć,

− strata masy nie przekracza 5%,
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− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] 

powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O-1.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O-1.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O-1.

5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 

grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy ..

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki 

brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 

samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w 
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uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków 

gruntowo-wodnych, może stanowić:

− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 

krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

5.5. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 

06712 [3].

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 

5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 

zaakceptowanego przez Zarządzającego Realizacją Umowy.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu.
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O-1.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 

wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 

ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 

wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Zarządzającemu 

Realizacją Umowy do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 

niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

wg pkt 5.6 niniejszej ST:

− pomierzenie szerokości spoin,

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0 cm.
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6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Zarządzający Realizacją Umowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O-1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O-1.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Zarządzającego Realizacją Umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża,

− ewentualnie wykonanie podbudowy,

− wykonanie podsypki,

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O-1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie podsypki,

− ułożenie i ubicie kostki,

− wypełnienie spoin,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 

tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.
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