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1.1.
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CZĘŚĆ OGÓLNA – ST 00
WSTĘP

1.1.1. azwa Zamówienia
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawiera Specyfikacje
Techniczne dla realizacji Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji
uzdatniania wody „MOKRA” wchodzącego w skład Projektu ”Gospodarka wodno-ściekowa w
mieście Żyrardów – Etap II”
1.1.2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią umowy z dnia 05 marca 2007r oraz 14 maja 2010 r zawarte
pomiędzy Firmą „RING” Dawid Bujwicki, 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10, a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5.
1.1.3. Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Dziennik budowy – dokument o formie, treści i zawartości określonych w ustawie Prawo
Budowlane.
Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna określona w Umowie zwana również Inżynierem
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której prawa i obowiązki określone są w ustawie
Prawo Budowlane Kierownik Budowy - osoba, której prawa i obowiązki określone są w ustawie
Prawo Budowlane Projektant - osoba, której prawa i obowiązki określone są w ustawie Prawo
Budowlane Laboratorium - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania wszelkich badań i
prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót.
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu),
Wykaz Cen - dokument tak nazwany wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego Oferty
Umowa - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z
Zamawiającym
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego
przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę sporządzona zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych
podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002r z poźn. zm.)
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - określająca dla urządzeń technicznych i maszyn
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
%ormy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilości ich
wykonania.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Odbiór robót w toku (dla celów Płatności) - zdefiniowany w Umowie
Odbiór Końcowego Robót (Przedmiotu Umowy) - zdefiniowany w Umowie
Odbiór robót po upływie okresu gwarancji lub/i okresu rękojmi - zdefiniowany w Umowie
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane , ale nie są przekazywane
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy
istnieją uzasadnione przypadki do ich odrębnego rozliczenia
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20.12.2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r W dniu 15 marca 2008 roku
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów.
Roboty kwalifikowane - Roboty podlegające finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Roboty niekwalifikowane - Roboty podlegające finansowaniu ze środków Zamawiającego .

1.2.

WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe)
konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary
robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz technicznotechnologicznych przy wykonaniu Robót.
1.2.1. Podstawa wykonania Robót
Podstawą wykonania Robót jest Umowa podpisana miedzy Zamawiającym a Wykonawcą:
1.2.2. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Umowie (Kontrakcie).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
1.2.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie
niezbędne części niniejszej STWiORB.
1.2.4. Błędy i opuszczenia
STWiORB nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod
uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w STWiORB, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub
interpretacji.
1.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą
aktualne przepisy prawa na dzień Odbioru Końcowego Robót (Przedmiotu Umowy) przez
Zamawiającego.
W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do norm, aprobat technicznych i specyfikacji
technicznych. Dokumenty te winny być traktowane jako integralna część STWiORB i czytane w
połączeniu z dokumentacją, w której są wymienione. Dopuszcza się rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentach wymienionych w poprzednim zdaniu, jednakże pod warunkiem, że
Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne wykaże, że oferowane przez niego dostawy,
usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.
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1.2.6. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Woda
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę
na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na
warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób
właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich
używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do
stanu pierwotnego.
Zasilanie elektryczne
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie
energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza .
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej
w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z
umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z
warunkami umowy przyłączeniowej.
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.
1.3.

MATERIAŁY

1.3.1. Wstęp
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych
w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały
fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum
obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.
1.3.2. Źródła uzyskiwania Materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi
Kontraktu i Zamawiającemu do akceptacji informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie
świadectwa, atesty, certyfikaty,
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z
wymaganiami.
Akceptacja Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu Robót.
1.3.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
• Inżynier będzie miał wolny dostęp, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy.
1.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.3.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.4.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
1.5.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
1.6.

WYKONANIE ROBÓT

1.6.1. Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
• Zniszczenia całości lub części obiektów,
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów
granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada
obowiązującym dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do
użytkowania.
1.6.2. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie
koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
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1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone
przez Inżyniera przed ich ustawieniem.
1.6.5. Tablice informacyjne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem:
- Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie
podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzględniony w Cenie za wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Tablica
informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w
dobrym stanie.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym w
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na
którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych
rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawcę w szczególności obowiązują:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),
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•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i
czystości,
• organizacji pracy na budowie,
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz/lub prywatnej.
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną.
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i
że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.
6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a
także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych
na
planach
i
rysunkach
dostarczonych
Wykonawcy
przez
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte
na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża
Wykonawcę.
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1.6.9. Zatrudnieni pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny
być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik
przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy
sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i
nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy
na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od Robót
pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru końcowego Robót (Przedmiotu
Umowy)..
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Odbioru końcowego Robót (Przedmiotu Umowy).
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.
1.6.12. Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do
usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.
1.7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.7.1. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwość są określone w Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
1.7.2. Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca
powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą
poddane analizom zgodnie przepisami, zasadami wiedzy technicznej i Umową. Jeśli zdaniem
Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku
którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy
opracowaniu wyników badań.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
1.7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisów, Umowy i zasadami wiedzy technicznej.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
1.7.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań.
1.7.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Umową na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
1.7.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru robót Budowlanych.
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1.7.7. Próby
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie prób, badań i testów.
Koszty wykonania prób, badań i testów oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do
wykonania prób, badań i testów winny być uwzględnione w cenie za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
1.7.8. Próby końcowe
Próby Końcowe będą przeprowadzone przez Wykonawcę i na jego koszt przed zgłoszeniem
gotowości do Odbioru Końcowego Robót (Przedmiotu Umowy). Warunkiem przeprowadzenia Prób
Końcowych jest ukończenie wszystkich Robót. Wyniki Prób Końcowych nie mogą zostać uznane za
pozytywne jeżeli parametry wody nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz.
417 z późn. zm.) przy wydajności SUW 500m3/h.
1.7.9. Dokumentacja Budowy
Dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane i wymaganiami Umowy.
1.7.10. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i
wymaganiami Umowy.
1.7.11. Konieczność zapewnienia ciągłych dostaw wody
Przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy zapewniona będzie przez Wykonawcę ciągła
dostawa wody w ilości równej bieżącemu rozbiorowi i o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.)
1.8.
ODBIORY ROBÓT
Odbiory Robót będą przeprowadzane na warunkach opisanych w Umowie.
1.9.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie
dokumentów kontraktowych i podana w Umowie (Kontrakcie).
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane - (Dz. U. 2010r Nr 243, poz. 1623) z póź. zm.
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. 2010r Nr 113, poz. 759) z
póź. zm.
3. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych - (Dz. U. 2004r Nr 92, poz. 881) z póź. zm.
4. Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej - (Dz. U. 2010r Nr 57, poz. 353)
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska - (Dz. U. 2001r Nr 62, poz. 627) z póź.
zm.
6. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności - (Dz. U. 2010r Nr 138, poz. 935) z póź.
zm.
7. Ustawa z dnia 12.09.2002r o normalizacji - (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386)
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Akty prawne - rozporządzenia
1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041) z póź. zm.
3.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004r
Nr 249, poz. 2497) z póź. zm.
4.
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844) z póź.
zm.
5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)
6.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126)
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy
organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1128)
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. - (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z póź.
zm.
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. - (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1554)
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ST 01
WSTĘP

2.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów
budynków, budowli i obiektów – wg Dokumentacji Projektowej.
2.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej.
2.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 1.3.
2.3.
SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- palniki acetylenowe,
- koparki,
- drobny sprzęt pomocniczy.
2.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami Programu Zapewnienia Jakości oraz Projektu Organizacji Robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
2.5.
WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem
mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy
odpowiednio zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów
rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane
składowisko odpadów.
2.5.1.
Demontaż posadzek, okładzin ściennych i fragmentów ścianek działowych
Wykonać zabezpieczenia dotyczące bhp: odizolować pomieszczenia w strefie prowadzonych robót
pylących, zarówno na zewnątrz budynków i Obiektów, jak i wewnątrz. Osobno ustawić zbiorniki na
gruz ceramiczny.
Zabezpieczyć wszystkie instalacje – upewnić się co do wyłączenia ich, zamknięcia zaworów
odcinających doprowadzenie mediów w miejscu występowania możliwości uszkodzenia
przewodów.
Zaopatrzyć Teren Budowy w niezbędne urządzenia, sprzęt i narzędzia.
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Przeszkolić pracowników w zakresie bhp, instruktaż na stanowisku pracy. Zabezpieczyć ewentualne
nowe okna i drzwi budynku znajdujące się w strefie prowadzenia Robót przed uszkodzeniami
spowodowanymi robotami.
2.5.2.
Demontaż urządzeń i przyborów sanitarnych
Przy demontażu wszystkich urządzeń podłączonych bezpośrednio do istniejącej instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej - zabezpieczyć trójniki na czas robót demontażowych. Stosować się
do wytycznych w projekcie i specyfikacji technicznej do branżowych projektów. Nie dozwolone jest
usuwanie jakichkolwiek urządzeń przez otwory okienne.
2.5.3.
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
Wszystkie elementy wraz z ościeżnicami przygotować do demontażu (chyba że na czas remontu
drzwi służą do odizolowania od pylących robót).
Należy zapewnić transport po zdemontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Otwory przystosować
do nowych elementów zgodnie z dokumentacją projektową. W czynności tej zachować szczególną
ostrożność w rozumieniu nadzoru inżynierskiego. Każdorazowo po odkuciu nadproża i stwierdzeniu
stanu faktycznego należy podejmować decyzje co do konieczności zastosowania danego nadproża a
w przypadkach budzących wątpliwości żądać uzgodnienia z konstruktorem wpisem do dziennika
budowy.
2.6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych. Ogólne zasady kontroli jakości Robót przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacji
Technicznej.
Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności
materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
2.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
2.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
2.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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ROBOTY BETONOWE – ST 02
WSTĘP

3.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie elementów budynków
oraz obiektów – wg Dokumentacji Projektowej.
3.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej.
3.2.

MATERIAŁY

3.2.1.
Materiały – wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
3.2.2.
Beton konstrukcyjny
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z
Wytwórni betonu.
Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę betonową
wykonywaną w Wytwórni betonu.
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera.
Składniki mieszanki betonowej
Cement
Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5
Wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002
Świadectwo jakości cementu.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań.
Badania podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz
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odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy
stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości w świetle
między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego
większą przyczepność do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest)
zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia
takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania
budowy.
Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu .
Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy
też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym,
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub
opóźniającym wiązanie.
3.2.3.
Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06,
PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1
Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm.
Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy
średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Składowanie

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana w miejscu nie
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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3.2.4.
Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
3.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu.
3.3.1.
Deskowania
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spełniać
wymagania określone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne
zasady projektowania.
3.3.2.
Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.
3.3.3.
Sprzęt drobny
wibratory pogrążalne i listwowe
deskowania płytowe średniowymiarowe
urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej
zagęszczarki płytowe
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
świeżo ułożonej mieszanki betonowej.
3.4.
TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Transport składników mieszanki betonowej

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone na samochodach
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić : segregacja, zmiana konsystencji i
składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż:
90 min. – przy temperaturze +15oC
70 min. - przy temperaturze +25oC
30 min. – przy temperaturze +30oC
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Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3.5.

WYKONANIE ROBÓT

3.5.1.
Wymagania dotyczące betonu
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu przez
Inżyniera. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili zatwierdzenia przez Inżyniera nadzoru
organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu towarowego zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami. Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 Beton Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność.
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badań materiałów użytych do produkcji.
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w
związku z realizacją umowy.
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie.
Inżynier musi mieć upoważnienie do wejścia na teren zakładu w czasie swych zwykłych godzin
pracy.
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach na
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy.
W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie
przyjęcia należy przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje:
nazwę lub numer składu betonu towarowego,
numer serii dokumentu dostawy,
datę,
numer betonowozu,
nazwę nabywcy,
nazwę i lokalizację miejsca budowy,
gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została
określona,
określoną urabialność,
typ cementu,
maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa,
rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana
ilość betonu w metrach sześciennych,
godzinę załadunku.
W dokumencie należy przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane,
oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:
godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki,
godzina zakończenia rozładunku,
informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.
Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska Klasy ekspozycji są
dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może być
poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a zatem
warunki środowiska, którym poddany jest beton mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych
klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości graniczne klas
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ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej wg normy PNEN 206-1.
3.5.2.
Zaprawa cementowa- piaskowa
Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów,
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych składników, określone przez Wykonawcę w projekcie
mieszanin betonowych, powinny być stosowane we wstępnych mieszaninach zapraw wykonanych i
zbadanych na wytrzymałość i konsystencję w warunkach laboratoryjnych.
3.5.3.
Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu
Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać
pisemne pozwolenie od Inżyniera na rozpoczęcie tych Robót. Wszystkie urządzenia i materiały do
Robót powinny znajdować się na Terenie Budowy a Wykonawca powinien być gotowy do
wykonania tych Robót. Inżynier pozwoli na wykonywanie Robót tylko po takich przygotowaniach,
które zgodne będą z niniejszymi Wymaganiami Ogólnymi.
Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie
ulegało odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną.
Inżynier może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt
nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i
wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania
powinny być włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje
mu dodatkowa zapłata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową
powinny być czyste i wolne od pył, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla
świeżego betonu.
3.5.4.
Wykonawcy
Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca prowadzenia Robót
w betonie, w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu składników. W przypadku
jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia wiązania, beton nie powinien być używany
w robotach i powinien być usunięty z Terenu Budowy. Jeżeli Inżynier nie zarządzi inaczej na
podstawie pozytywnych prób beton nie powinien być podawany z wysokości większej niż 1,5 m.
Betonowanie powinno być wykonywane w sposób ciągły pomiędzy przerwami konstrukcyjnymi.
Bez zezwolenia Inżyniera nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka
przerwa musi być wykonana wówczas należy pojąć odpowiednie środki ostrożności w celu
zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio
ułożonego. Przewóz betonu bezpośrednio po ułożonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest
dozwolony chyba, że z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub uszkodzeniu
zbrojenia.
3.5.5.
Układanie betonu w konstrukcjach
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach
umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie
wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w
warstwach grubości 30-40 cm.
3.5.6.
Powierzchnie pokryte szalunkiem
W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie należy dokładnie przykryć
nawilżoną tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej
podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. Szalowanie należy osłonić przed
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słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur przyspieszających
tężenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, należy
podjąć skuteczne i zatwierdzone kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych
powierzchni i zapewnienie właściwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest
wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzających lub
innych metod przyspieszających dojrzewanie betonu.
3.5.7.
Zagęszczanie betonu
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości.
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż
6000 Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inzyniera nadzoru. Wszyscy
operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni.
Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo
zagęszczanego betonu zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 mm w
poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje
być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na odległości
umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być używane do
transport betonu w szalunku.
Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć
zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o
dużym nasyceniu zbrojeniem może być konieczne zastosowanie zagęszczarek ręcznych o małych
średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części
Robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowanie nie jest dozwolone.
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej
należy je unieść i zagęścić beton do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu.
Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie powodującego
segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwilą pojawienia się wody lub
nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i
uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu przed uformowaniem
konstrukcji nie powinien być stosowany i należy go usunąć z konstrukcji.
3.5.8.
Przerwy robocze i technologiczne
Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych
płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano
na rysunkach, powinno być ustalone z Inżynierem przed przystąpieniem do betonowania. Przerwy
robocze i technologiczne należy wykonywać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być
lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji był ograniczony w
rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw
roboczych i technologicznych powinno mieć kształt prostokątny oraz musi umożliwiać montaż taśm
wodoszczelnych.
Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być kształtowane
za pomocą desek o ostrych krawędziach tak, aby zapewniać dokładne i proste wykończenie.
Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia.
Propozycje Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań projektowych przerw
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roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inżyniera przed przystąpieniem do prac. W
celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i
zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w
przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody
ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać
długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W
zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki
uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub
wkładek pęczniejących. Łączenie nowych konstrukcji ze starymi
W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych Robót,
powierzchnię starego betonu należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą i powietrzem
pod ciśnieniem tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń.
Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych
przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami
wylewania betonu oraz warunków atmosferycznych przed przystępowaniem do ponownego
betonowania, Inżynier może wymagać, aby stary beton być oczyszczony w inny sposób niż
wymieniono powyżej.
3.5.9.
Pielęgnacja betonu
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), płynącej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego
betonu podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane
każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna- istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez
Inżyniera.
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno
przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych
powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do
uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni
poniżej. Maty z juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym co należy sprawdzać
w przedziałach czasu nie dłuższych niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny być
utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inżyniera.
Inżynier może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy
stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie należy
zapewnić zadawalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub
zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być
stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo.
Przed przystąpieniem do robot w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robót.
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania wypełnionego betonem
poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny
być przygotowane na Terenie Budowy przed przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze
poniżej 5 ° C betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi
przed nadmiernym ochłodzeniem.
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3.5.10.
Usterki konstrukcji
Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie
Inżyniera, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez dodatkowych opłat.
Tolerancje wymiarowe powinny być w granicach wyszczególnionych w PN-62/B-02356.
Jakikolwiek wyciek albo pęknięcia powinny być uszczelnione injekcyjnie syntetyczną żywicą albo
innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inżyniera.
3.5.11.
Obciążanie konstrukcji betonowych
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inżyniera i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu.
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu
wytrzymałości charakterystycznej przez beton.
3.5.12.
Dylatacje i taśmy dylatacyjne
Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nierównomiernym osiadaniem gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być
tak zaprojektowane i wykonane tak, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych
elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być dokładnie opracowane. Należy
przyjmować szerokość w granicach 2-4 cm. Powierzchnie betonu w szczelinach powinny być
gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawienie na powierzchni dylatacji jakichkolwiek
nierówności, wybrzuszeń, wycieków lub pozostawienie prętów zbrojenia, części deskowań.
Niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. Szczeliny
dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelność muszą być wyposażone w taśmę dylatacyjną
uniemożliwiającą przepływ. Przeznaczone są do zabetonowania w obu częściach dylatowanej
konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinien być wykonane z polichlorku vinylu (PVC) lub kauczuku
nitrylowego. Powinny mieć minimalną szerokość 230 mm. Typ taśmy dylatacyjnej powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób stabilny, nie
może w trakcie betonowania ulegać przemieszczeniom ani deformacjom. Należy ustabilizować część
taśmy przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton
wokół taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy
występować raki czy kawerny.
Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych urządzeń
firmowych..
Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłużnym i prostopadłym taśm
dylatacyjnych. Złącza spawane pod różnymi kątami należy wykonać jako fabrycznie
prefabrykowane kształtki.
Uszczelki dylatacyjne należy nabywać od doświadczonych producentów. Powinny one mieć
najnowocześniejsze kształty i formy ogólnie przyjęte w branży. Uszczelki powinny być zgodne z
danymi zawartymi w poniższej tabeli:
Tab. Charakterystyki uszczelek dylatacyjnych w temperaturze 250C
Właściwość

Kauczuk

PVC
3

Gęstość

1100kg/m (±5%)

1300 kg/m3 (±5%)

Twardość

60-65 IRHD*

70-75 IRHD*

Miękkość

—

42-52

Wytrzymałość na rozciąganie

nie mniej niż 20 N/mm2

nie mniej niż 15 N/mm2
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Wydłużenie po zerwaniu próbki

nie mniej niż 450%

nie mniej niż 285%

Wchłanianie wody (zanurzenie na nie więcej niż 5%
48 godzin)

nie więcej niż 0,7%

Grubość taśmy uszczelniającej

10 mm

10 mm

Wymiar zgrubienia centralnego

18 mm

18 mm

* IRHD - międzynarodowa skala twardości gumy
Uszczelnienia złącz, wykonane z kauczuku i PVC, powinny nadawać się do przechowywania,
transportu, instalacji i obsługi w zakresie od O°C do 50°C.
Należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek dylatacyjnych. Uszczelki
powinny posiadać oczka do mocowania. Jeżeli ich nie ma, nie wolno ich mocować gwoździami
przed założeniem wzmocnionej zewnętrznej listwy. Uszczelek dylatacyjnych nie wolno
przemieszczać podczas kładzenia betonu, który w ich sąsiedztwie powinien być dokładnie
zagęszczony. Uszczelki dylatacyjne należy lokalizować w taki sposób, aby minimalna odległość
między uszczelką a zbrojeniem wynosiła 25 mm.
Wypełnienie przerw roboczych i technologicznych
Wypełniacz powinien być budowy komórkowej i elastyczny w temperaturach ujemnych i dodatnich
i nie powinien podlegać starzeniu w tych temperaturach. Na przykład granulowany korek wiązany
masą bitumiczną.
Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych
Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych powinno być odporne na działanie ścieków i
wody morskiej oraz wysokich temperatur. Ponadto odkształcalność uszczelnienia winna wynosić
minimum ± 12,5 procent.
Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych w zbiornikach powinny mieć trwałość minimum
15 lat. W innych połączeniach konstrukcji nie magazynujących cieczy, jeżeli nie pokazano inaczej
na rysunkach, uszczelnienia powinny mieć minimalną trwałość eksploatacyjną równą 10 lat. W inny
sytuacjach uszczelnienie powinno być zatwierdzone przez Inżyniera i powinno mieć minimalną
trwałość eksploatacyjną równą 15 lat.
Wykonawca powinien zapewnić w miejscach połączeń izolacji powierzchni betonu i wypełnienia
przerw dylatacyjnych kompatybilność stosowanych materiałów i uzyskać zgodę Inżyniera.
Sposób i czas magazynowania materiałów do uszczelnień powinien być zgodny z instrukcjami
producenta. Materiały pomocnicze i sczepne jak również wypełniające powinny pochodzić od tego
samego producenta.
3.5.13.
Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych Informacje ogólne
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły obciążenia
występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji
powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji przechodzących i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.
Materiały na szalunki
Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,
zapewniające wielokrotne użycie.
Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny być
wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na deskowanie nie
powinna być mniejsza niż 30 mm.
Alternatywnie, za aprobatą Inżyniera, deskowanie może być wykonane z:
metalowych szalunków

Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA” wchodzącego w skład Projektu
”Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”

33

FIRMA „RI G” Dawid Bujwicki
IP:542-183-36-45

-

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10
telefax (085) 745 57 15

sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5 mm położonej na deskowaniu o grubości, 19
mm,
sklejki grubości nie mniejszej niż 18 mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być
impregnowane i gładkie.

Montaż deskowań
Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczaniom pod działaniem obciążeń.
Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Deskowania
muszą być szczelne, tak aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy ale
także zaczynu cementowego.
Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System połączeń winien
uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji.
Środki adhezyjne
Całość deskowania winna być oczyszczona a powierzchnie styku z betonem przesmarowanę
środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inżyniera. Materiał powodujący szkodliwe
oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić
do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i elementów
stalowych wbudowanych w konstrukcję.
Otwory rewizyjne
Należy zapewnić możliwość oczyszczenia dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania i
zagęszczania masy betonowej.
Rozdeskowanie konstrukcji
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inżyniera i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodować uszkodzenia betonu. Minimalny
czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych elementów konstrukcji jest podany w
tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z
obowiązku sprawdzenia wytrzymałości betonu przed rozformowaniem jak również uzyskania zgody
Inżyniera na rozdeskowanie.
W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż deskowań jeżeli w opinii Inżyniera
beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości.
W przypadkach temperatury poniżej 4°C, czas demontażu deskowania powinny być przedłużony o
ilość dni gdy temperatura była niższe niż 4°C. Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w
tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe gdy beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w
trakcie usuwania deskowań powinno być natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku
satysfakcji Inżyniera.
Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych
Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagała
żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie a beton dobrze zagęszczony. Wymiary
konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych tolerancji
podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli - "linie i poziomy" oraz "przekrój" oznaczają
wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach.
Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie
nierówności powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0 m.
Dopuszczalne nierówności płaszczyzn zostały podane w poniższej tabeli.
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Tab. Dopuszczalne nierówności płaszczyzn
Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie
[mm]
Faktura

Wymiary
liniowe
poziomy

Powierzchnie wykonane w szalunkach
obłożonych PVC/GRP i przeznaczone
do kontaktu z cieczami
powierzchnie z pierwszą warstwą
tynku
Inne powierzchnie ukryte
Zewnętrzne
uformowane

powierzchnie

nie

Ukryte powierzchnie nie uformowane

Nierówności Nierówności Przekrój
i kątowe
faliste

±3

0

±3

±6

±6

±3

±6

±6

±12

±6

±6

+12/-6

±6

±3

±3

±6

±12

±6

±6

+ 12/-6

3.5.14.
Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych
Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony z Inżynierem
natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny być natychmiast wykonane.
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inżynierem będzie odrzucona.
Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inżyniera natychmiast
po zakończeniu rozdeskowania.
Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się ograniczać do:
a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać oczyszczone z
usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do
naprawy. Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach
otwory po stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowożywicznymi.
b) Wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczane i zatarte
zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania.
c) Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. Rodzaj zaprawy
wymaga akceptacji Inżyniera
d) Małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadle do lica betonu na głębokość co
najmniej 25 mm i wypełnione zaprawą naprawczą.
3.5.15.
Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej
z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana
zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka
zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402.
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz
średnice prętów:
stal A-III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S)
średnice od Ф6÷ Ф 16 mm
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
Dostarczoną na Teren Budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając
zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy
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sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz prostoliniowość prętów w wiązkach. Odchylenia
prętów od linii prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m długości. Powierzchnia prętów
powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty nie mogą być zanieczyszczone w
szczególności tłuszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku wątpliwości co do wyglądu
zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. Do każdej wysyłanej na teren
budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia należy dołączyć standardowy aprobaty lub deklaracje
zgodności próby partii wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodności
powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki
prób rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni.
Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inżyniera.
Próbki powinny być pobierane w obecności Inżyniera i powinny posiadać rozmiar wystarczający do
wykonania prób jak opisano poniżej. Badanie stali zbrojeniowej winno być wykonane w
zatwierdzanym przez Inżyniera laboratorium a wyniki prób powinny być dostarczone dla Inżyniera.
Próbki powinny być badane na ścinanie i rozciąganie a siatka zbrojeniowa również winna posiadać
badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczące prowadzenia prób powinny być zgodne
z odpowiednimi warunkami wykonania. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w
konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice.
Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych.
3.5.16.
Izolacje powierzchni betonowych
Izolacje bitumiczne powinny być stosowane do zewnętrznych powierzchni konstrukcji betonowych
w celu ochrony płyty betonowej przed agresywnym oddziaływaniem zasolonych wód gruntowych
lub innych niepożądanych czynników. Ogólnie, izolacje powinny być stosowane do powierzchni
betonowych znajdujących się pod ziemią oraz / lub mających kontakt z wodami gruntowymi.
Wykonawca powinien dostarczyć i zastosować wszelkie środki do pokryć ochronnych. Środki
używane do pokrywania powierzchni zewnętrznych powinny być masami bitumicznymi (asfalt,
emulsja) zatwierdzonymi przez Inżyniera.
Wszelkie środki gruntujące i podkłady powinny być nabywane u tego samego wytwórcy i powinny
być zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej.
Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny być stosowane dokładnie z instrukcjami producenta.
Wszystkie farby powinny być dostarczone na w zamkniętych pojemnikach z wyraźnie widoczną
nazwą producenta. Wszystkie pokrycia powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną siłę
roboczą w sposób akceptowany przez Inżyniera. Żadne pokrycie bitumiczne nie może być
wykonywane, dopóki beton nie osiągnął wytrzymałości i nie zakończono pielęgnacji oraz dopóki nie
zostanie wydana uprzednia zgoda Inżyniera.
Przygotowanie powierzchni
Przed wykonaniem pokrycia lub podkładu, powierzchnia betonu powinna zostać dokładnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, środka pielęgnacyjnego, pyłu i pozostałości, a gdy jest to
konieczne, powierzchnia powinna zostać wygładzona i gładka. Powierzchnie betonu powinny być
przed wykonaniem pierwszego podkładu suche. Nie wolno wykonywać pokrycia bitumicznego,
dopóki Inżynier nie zatwierdził przygotowania powierzchni. Wykonawca powinien zapewnić, aby
przed rozpoczęciem prac na Terenie Budowy znajdowała się odpowiednia ilość materiałów, dzięki
czemu uniknie się przerw w trakcie wykonywania Robót.
Wykonanie
Nie można wykonać żadnego malowania, pokrywania lub podkładu zanim pokrywana powierzchnia
nie zostanie odebrana przez Inżyniera. Po wykonaniu pojedynczego pokrycia, powierzchnia musi
zostać zatwierdzona przez Inżyniera przed wykonaniem kolejnej warstwy.
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3.5.17.
Podkład
Podkład powinien zostać wykonany i należycie wtarty w beton, a następnie pozostawiony do
wyschnięcia.
Pierwsza warstwa pokrycia
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a następnie pozostawić
do wyschnięcia.
Druga i kolejne warstwy pokrycia
Należy wykonać warstwę przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadłym do warstwy
poprzedniej, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
Ilość warstw
Ilość warstw bitumicznych powinna być zgodna z dokumentacją projektową ale nie powinna być
mniejsza od dwóch.
Na betonie i innych powierzchniach należy wykonać minimum dwie warstwy masy bitumicznej
(wyłączając z tego podkład) - lub inaczej, zgodnie z poleceniem Inżyniera nadzoru.
Przerwy i nieciągłości
Wykonanie każdej warstwy lub pokrycia powinno przebiegać w taki sposób, aby na
pokrywanej powierzchni nie pozostały żadne przerwy czy nieciągłości.
3.6.
KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.7.
3.6.1.
Badania jakości betonu
Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania próbek
związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto
powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i transport. Badania
powinny zostać przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy.
Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w terminach i miejscach
podanych według wskazówek Inżyniera. Wyniki badań zostaną zastosowane jako wskaźniki
konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji będzie ustalony przez Inżyniera po
próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać od tego czasu.
Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) sześciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robót próbki (kostki) betonowe
z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być pobierane w zestawach po cztery sztuki
w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami Inżyniera i nie mniej niż przeciętnie jeden zestaw
próbek (kostek) na 20 m3 betonu.
Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami wytrzymałości
charakterystycznej wg niniejszych Wymagań Ogólnych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były przechowywane w
jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu próbki
(kostki) betonowe powinny być pokryte grubą wilgotną matą z juty lub z podobnego zatwierdzonego
materiału stale spryskiwanego wodą.
Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z którego były
zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o własnościach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inżyniera, bez dodatkowych kosztów.
Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich innych,
niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien być
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uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne niezbędne informacje
pozwalające na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę
Inżyniera, który stwierdza poprawność poboru próbek.
W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wymagane
jest badanie na mrozoodporność.
3.6.2.
Zgodność z wymaganiami dla betonu
Wykonawca powinien wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami Inżyniera tak, aby umożliwiać
jemu sprawdzenie zgodności z wymaganiami receptur.
Zgodność z maksymalnymi wartościami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez
Inżyniera dla każdej klasy mieszanki betonowej, powinna być szacowana za pomocą prób
konsystencji.
Zgodność z wymaganiami dla wytrzymałości charakterystycznej powinna być oparta na wynikach
badań kostek próbnych określonych zgodnie z odpowiednimi wymogami normowymi i powinna być
przyjmowana jeżeli są spełnione zamieszczone poniżej warunki c) i d ):
c) wytrzymałość przeciętna określona na podstawie grupy czterech kolejnych wyników prób
jest większa niż wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna o 3 N/mm2 dla
wszystkich klas betonu.
d) wytrzymałość określona na podstawie wyniku próby jest nie mniejsza niż wyszczególniona
wytrzymałość charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla wszystkich klas betonu.
Ilość betonu reprezentowana przez grupę czterech kolejnych wyników prób powinna uwzględniać
porcje betonu, z których zostały pobrane pierwsze i ostatnie próbki razem ze wszystkimi porcjami
betonu z tego przedziału.
Jeśli wynik próby będzie niezgodny z wymogiem d) powyżej, należy przyjąć, że nieprawidłowa jest
tylko porcja betonu, z której pobrana została próbka. Jeśli badanie betonowych kostek próbnych
wykaże, że nie spełniony jest jeden lub obydwa z wymogów c) i d) powyżej, Wykonawca usunie
beton reprezentowany przez sześciany nie spełniające tych wymogów lub podejmie inne środki
zaradcze zgodnie ze wskazówkami Inżyniera.
Inżynier może nakazać Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań, zgodnie z metodami
opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez sześciany nie
spełniające wymogów. Wyniki takich dodatkowych badań nie będą unieważniać poprzednich
wyników świadczących o nie spełnieniu wymogów tego punktu. Gdyby wymagania
c) wyszczególnione powyżej nie zostały spełnione wówczas Wykonawca powinien, chyba, że
Inżynier zadecyduje inaczej, natychmiast przerwać produkcję klasy mieszaniny betonu
reprezentowanej przez sześciany nie spełniające wymogów i powinien powtórzyć dla tej klasy
betonu wszystkie etapy postępowania. Wszystkie koszty wynikające z nie spełnienia
specyfikowanych wymagań dla betonu zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Nie zatwierdzone mieszanki.
Zatwierdzenie mieszanki może być wstrzymane lub cofnięte w następujących okolicznościach:
a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, że frakcja kruszywa pozostająca na sicie różni
się od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o więcej niż 2%
całkowitej ilości kruszywa drobno i gruboziarnistego.
b) uległo zmianie źródło pochodzenia kruszywa albo cementu.
W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnięte z jakiegokolwiek powodu,
Wykonawca przeprowadzi dalsze próby i badania mające na celu osiągnięcie prawidłowej mieszanki
dla danej klasy betonu.
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3.6.3.
Badania zawartości wody i konsystencji betonu
Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać badanie zawartości wilgoci w kruszywie. W celu
oszacowania ilości j wody, która powinna być dodana w trakcie sporządzania mieszaniny,
Wykonawca powinien dostarczyć zestawienie, z kopią do zatwierdzenia przez Inżyniera, podające
zawartość wilgoci w kruszywie i jej relację do wody dodawanej w trakcie sporządzania mieszaniny
dla wszystkich przewidywanych klas betonu.
Ilość wody wprowadzana do mieszaniny powinna być dokładnie kontrolowana i powinna być ilością
minimalnie niezbędną. Przyrząd dla pomiaru zawartości wody powinien umożliwiać dokładny
pomiar jej ilości i być tak zaprojektowany, aby umożliwiać automatyczne odcinanie dopływu wody
podczas jej doprowadzania do mieszaniny.
Próby konsystencji powinny być wykonywane na próbkach betonu branego bezpośrednio przed
formowaniem, w celu określenia konsystencji betonu. Konsystencja mieszanin próbnych powinna
być rejestrowana dla celów identyfikacji i dla późniejszego wykorzystania dla celów rutynowej
kontroli jakości.
3.6.4.
Odbiór zbrojenia przed betonowaniem
Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inżyniera przed
przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia.
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić:
Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia
Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych
Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie
Grubość otuliny prętów
Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia
Czystość powierzchni prętów
Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół.
3.6.5.
Odbiór deskowań
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Do
odbioru deskowań powinien być przedstawiony projekt, atest na użyte materiały lub elementy,
instrukcje użytkowania deskowań inwentaryzowanych.
Prawidłowość wymiarów i kształtów deskowań sprawdzić należy wykonując pomiary geodezyjne.
W żadnym wypadku nie wolno betonować konstrukcji przed odbiorem deskowania przez Inżyniera.
3.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
3.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
3.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.
PN-90/M-47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-74/B-06262
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-89/B-30016
Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
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PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-82/H-93215
Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-89/B-32250
Woda.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-86/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-90/B-06241÷4
Domieszki do betonu.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania.
PN-99/B-10702
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne normy krajowe lub
odpowiednie normy krajów UE.
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ROBOTY MURARSKIE – ST 03
WSTĘP

4.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie elementów budynków
oraz obiektów – wg Dokumentacji Projektowej.
4.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
4.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w punkcie 1.3.
4.2.1.
Sucha zaprawa cementowo – wapienna
Zaprawa powinna odpowiadać Normie PN-65/B-14503, gatunek – I, marka 5,0MPa i 3,0MPa.
Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego - 6-8 cm. 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.
4.2.2.
Wyroby ceramiczne
Pustak ceramiczny szczelinowy
Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi
prostopadle do powierzchni układania pustaków w murze.
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2
skrajne szczeliny krótsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe.
Powierzchnia szczelin - 42%, liczba rzędów - 11. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny
posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:
• długość ±6mm
• szerokość ±5 mm
• wysokość ±5 mm
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary l=250 mm, s =120 mm, h =65 mm;
- Masa 3,3-4,0 kg;
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej;
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych;
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%;
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa;
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK;
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu;
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na
inne cegły nie rozpadła się;
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Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak powyżej;
Masa 4,0-4,5 kg;
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych;
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%;
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa;
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł;
3 na 25 sprawdzanych cegieł;
5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg,
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1

:

1

:

6

1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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4.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
4.5.

WYKONANIE ROBÓT

4.5.1.
Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich
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. W
pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
\W przypadku przerwania Robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu Robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
4.5.2.
Roboty murowe z pustaków ceramicznych
Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12 mm, a grubość
spoin pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:
•

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: na długości 1 m ±3
mm na całej powierzchni ±10 mm

•

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości 1 m ±3 mm na wysokości
1 kondygnacji ±6 mm na wysokości całej ściany ±20 mm odchylenia przecinających
się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1 m ±3 mm

4.5.3.
Roboty murowe z cegły kratówki
Ścianki działowe murowane mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C.
Grubość spoin poziomych w murach z cegły kratówki powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:
•

dla spoin poziomych +5 i-2 mm,

•

dla spoin pionowych ± 5 mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów muru z cegły kratówki:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm]:
•

na długości 1 m – 6
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na całej powierzchni ściany pomieszczeń - 20

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi [mm]:
•

na wysokości 1 m - 6

•

na wysokości 1 kondygnacji - 10

•

na całej wysokości ściany - 30

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru [mm]:
•

na długości 1 m - 2

•

na całej długości budynku - 20

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]:
•

na długości 1 m - 2

•

na całej długości budynku - 20

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie [mm]:
•

na długości 1 m - 6

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach [mm]:
•

do 100 cm - szerokość: +6, -3, wysokość: +15,-10

•

powyżej 100 cm -szerokość:+10,-5, wysokość:+15,-10.

4.5.4.
Roboty murowe z cegły pełnej
Grubość spoin poziomych w murach z cegły klinkierowej powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5
i -2 mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:
•

na długości 1 m ±3 mm

•

na całej powierzchni ±10 mm odchylenia od pionu

powierzchni i krawędzi:
•

na wysokości 1 m ±3 mm

•

na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm

•

na wysokości całej ściany ±20 mm

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości
1m ±3 mm.
4.6.
KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności:
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy.
Należy przeprowadzić następujące badania:
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
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• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego na rysunkach,
• odchylenia wymiarów otworów ościeży,
• prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe,
• prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie),
• łączenia obróbek blacharskich,
• grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne,
• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
• przygotowanie podłoża pod tynki,
• związanie tynku z podłożem,
• grubość tynku,
• krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku.
4.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
4.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
4.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i proj.
PN-B- 12050:1996 Cegły budowlane.
PN-B- 12069:1999 Cegły, pustaki, elementy poryzowane
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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-97/B-30003
Cement murarski 15
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020
Wapno
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymał.
PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.Część 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 180:2000
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
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UKŁADANIE POSADZEK – ST 04
WSTĘP

5.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek – wg Dokumentacji Projektowej.
5.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
5.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej.
Minimalny rozmiar płytek 38x38cm. Fuga szerokości maksymalnej 2mm. Fugi w kolorze ciemnym,
tak jak i kolor płytek. Należy zastosować zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresów. Cokoły
wysokości 10cm z gresu. Płytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się
niską nasiąkliwością (do 3%) i ścieralnością (kl. min. PEI V), antypoślizgowością (klasa R9),
odpornością na uderzenia oraz mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania powinny charakteryzować się wodoodpornością,
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadać odpowiednie atesty.
5.3.
SPRZĘT
Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.
5.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
5.5.
WYKONANIE ROBÓT
Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C.
Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12MPa.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem.
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej
receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i
wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie
wilgotnym.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy
układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana
masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy.
Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów
prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one
zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią
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masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem
z kształtek cokołowych lub przyciętych płytek.
5.5.1.
Wykonywanie podkładów cementowych
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego).
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między
listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i
zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona. Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem
lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być
wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – ½
grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności
szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej
niż 36m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji
i w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami.
Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np.
przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą
temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z
ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Zbrojenie
podkładu należy wykonać w dwóch warstwach: najpierw warstwę grubości równej ok. ½ grubości
podkładu, następnie zbrojenie i kolejno podkład do pełnej grubości.
5.6.
KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac,
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera.
Kontrola jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,
• sprawdzenie wykonania podkładu,
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku),
• jednolitość barwy,
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość,
rombowatość płytek),
• prawidłowość zachowania wymiarów.
5.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
5.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
5.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 99:1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 100:1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
PN-EN 102:1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.
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Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Beton odporny na ścieranie.
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15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10
telefax (085) 745 57 15

UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH – ST 05
WSTĘP

6.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury – wg Dokumentacji Projektowej.
6.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
6.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i
lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek
nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin z płytek ceramicznych będą stosowane
zaprawy cementowe i kleje.
6.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.
6.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
6.5.
WYKONANIE ROBÓT
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod
okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie
powinna być niższa niż 5°C.
Bezpośrednio przed wykonywaniem Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu.
Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy
zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej
niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest
nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie
płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach
za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować
ich ułożenie na ścianie.
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym
podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą
cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie
płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek
należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie,
opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5
mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami z
PVC w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po
stwardnieniu zmyć.
6.6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Podczas kontroli jakości należy sprawdzić:
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku),
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jednolitość barwy i wzoru,
stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),
prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość,
rombowatość płytek),
prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka):
długość krawędzi ±3 mm,
grubość płytek ±2 mm;
Płytki powinna cechować:
- nasiąkliwość max. 10%,
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C,
- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
płytek, wymiarów, barwy i gatunku.

6.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
6.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
6.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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7
7.1.

MONTAŻ DRZWI – ST 06
WSTĘP

7.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi – wg Dokumentacji Projektowej.
7.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
7.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi, są:
• skrzydła drzwiowe,
• futryny drzwiowe,
• elementy łączące,
• okucia,
• akcesoria.
7.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
7.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
7.5.
WYKONANIE ROBÓT
Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem upewnić się czy
wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w poniższej tabeli:
Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
okien
drzwi
Luzy
między
+2
+2
skrzydłami
Między skrzydłami a –1
ościeżnicą

–1

7.6.
KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego
powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;
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skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w
wymiarach ±1 mm;
sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;
sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;
sprawdzanie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub
gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła
drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg.
sprawdzenie izolacyjności akustycznej – wg. PN-87/B-02151;
sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie
powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆ p
=10 Pa;
Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8h, w
pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C i wilgotności względnej 50 ±10%.
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej,
na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20
mm.
Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z
odległości 1 m.
Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
7.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
7.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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8

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ – ST 07

8.1.

WSTĘP

8.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie stolarki okiennej – wg Dokumentacji Projektowej.
8.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
8.2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Zastosowanymi materiałami przy montażu okien z PCW są:
- okna, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm;
- elastyczne materiały uszczelniające;
8.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
8.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w punkcie 1.5.
Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
8.5.

WYKONANIE ROBÓT

8.5.1.
Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Tab.

Wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej

Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

Do 150

do 150
150±200

Rozmieszczenie
punktów
Liczba punktów zamocowań
zamocowań
w nadprożu i
na stojaka
progu
4
nie mocuje się
po 2
6
po 2
po 2
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Powyżej 150

powyżej 200
do 150
150±200
powyżej 200

8
6
8
100

po 3
nie mocuje się
po 1
po 2

po 2
po 3
po 3
po 3

Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy.
8.5.2.
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
8.6.
KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości okien z PCW, obejmuje sprawdzenie następujących cech:
• okna – jakość wykonania
• przekrój profili: trzykomorowy lub więcej,
• Szklenie: okien podwójne - szybą zespoloną – współczynnik przenikania ciepła k<1,1W/m2K,
• Izolacyjność akustyczna - 30-45 dB,
• Okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki
zewnętrzne.
• Okna z PCW powinny posiadać ważne atesty ITB i PZH.
• Ponadto ocena jakości okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na
sprawdzeniu:
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiarów,
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),
- stanów wykończenia.
8.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
8.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
8.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-91/B-02020
Ochrona cieplna budynków.
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-90/B-02867
Ochrona
przeciwpożarowa
budynków.
Metoda
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
BN-75/6821-02
Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-84/6824-01
Szkło budowlane.

badania
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ROBOTY TYNKARSKIE – ST 08
WSTĘP

9.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków – wg Dokumentacji
Projektowej.
9.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
9.2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:
- dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
- dla wykonania narzutu – 3, 5
- dla wykonania gładzi – 1,5, 3.
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.
9.3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
9.4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
9.5.

WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby
temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki,
narzutu i gładzi.
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do
zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno
być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu
do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego:
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Tab. Skład zapraw
marka zaprawy

1,5
3
5

cement : ciasto wapienne :
piasek
1:1:9
1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10
1:1:6
1:1:7
1 : 1,7 : 5
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

cement : wapno hydratyzowane : piasek
1:1:9
1 : 1,5 : 8
1 : 2 : 10
1:1:6
1:1:7
1 : 1,7 : 5
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i
w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone,
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć
przed wykonaniem obrzutki.
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy
wykonać z zaprawy cementowo – wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu
dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 815 mm.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy
wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do wykonania gładzi powinien być
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżane
wodą.
9.6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją
techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.:
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m
- odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe
niż 3 mm/ m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
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miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
- pęknięcia powierzchni,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwałe zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podłoża;
9.7.
ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
9.8.
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
9.9.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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ROBOTY MALARSKIE – ST 09

10.1.

WSTĘP

10.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót malarskich
Dokumentacji Projektowej.

– wg

10.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
10.2. MATERIAŁY
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne do malowań
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 i
posiadać ocenę higieniczną PZH.
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba
gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Możliwe jest również
zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej
jednocześnie.
10.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
10.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
10.5.

WYKONANIE ROBÓT

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. W szczególności,
przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
organiczne należy:
- stosować odzież ochronną,
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie,
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.
10.5.1.

Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych,
tynków cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu:
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów,
wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu),
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
- montażu stolarki i ślusarki,
- drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i
zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.
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Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4%
(wg zaleceń producenta farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem,
wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do
pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można
nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej.
Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można
dodawać farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi należy
wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki
malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
10.5.2.
Malowanie elementów metalowych
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób:
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania);
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C,
wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich
na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub
późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw
gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 µm (zależnie od
zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po
wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć
powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować.
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy
gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych,
dopuszczalne jest również użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i
przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne
warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent
farby nie zaleca inaczej).
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać
odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.
10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli,
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały,
których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed
użyciem.
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża
należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%.
Badanie powinno obejmować:
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za
niedostatecznie skarbonizowany.
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określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie dłonią
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,
- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości
ciemna plama może wystąpić po 3 sek.
Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu
roztworem środka myjącego oraz na reemulgację.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z
wzorem producenta.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla.
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.
10.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
10.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
10.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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DOCIEPLENIE ELEWACJI – ST 10

11.1.

WSTĘP

11.1.1. Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia elewacji metodą
lekką mokrą – wg Dokumentacji Projektowej.
11.1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
11.2. MATERIAŁY
Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana na budowę z
atestem stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. Atest powinien być wydany
przez uprawnioną jednostkę.
11.2.1.

Płyty styropianowe

Należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samo-gasnące), frezowane, odmiany 15 lub 20
odpowiadające następującym wymaganiom:
- Wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm, ± 0,3% grubość określona dla danej ściany
- Struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki;
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków;
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań;
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 kPa dla każdej
próbki.
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN-91/6363-02. Płyty
styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od
wyprodukowania.
11.2.2.
Tkaniny zbrojące
Stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania:
- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim kierunku;
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 kN
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego
Pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.
11.2.3.
Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża
Należy zastosować typ łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kołki stalowe w tulejach rozprężnych,
typowe dla systemów dociepleń. Łącznik powinien zapewniać min. 6 cm kotwienia w warstwie
nośnej ściany.
11.2.4.
Kleje, masy klejące i tynkarskie
Należy zastosować kleje, masy klejące i tynkarskie zgodne z przyjętą technologią i dopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie należy łączyć elementów różnych
systemów, wszystkie elementy docieplenia powinno się wykonać w jednej, przyjętej technologii.
Proponowane kolory tynków wg projektu kolorystyki.
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11.2.5.
Kątowniki aluminiowe
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich naroży pionowych i
poziomych powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5 mm.
11.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 4060 l do przygotowywania masy klejącej;
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką
powietrza do nakładania masy tynkarskiej;
- urządzenia transportu pionowego;
- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące;
aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.
11.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
11.5. WYKONANIE ROBÓT
Kolejność wykonywania Robót:
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań,
zdjęcie obróbek blacharskich);
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian;
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary;
- przygotowanie masy klejącej;
- przyklejenie płyt styropianowych;
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich;
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.
11.5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt
odpowiadające wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oraz zmontować rusztowania
stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku stosowania rusztowań wiszących należy
przymocować do nich osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położenia nie uszkodzić
przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. Należy odpowiednio zabezpieczyć i
wygrodzić teren budowy. Ze szczególną uwagą należy zabezpieczyć prowadzenie prac na
wysokościach.
11.5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, a w razie
potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek
styropianu.
11.5.3. Wykonanie próby przyklejenia styropianu
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i pozostałości wypraw i
przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Masę klejącą
należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości około 10 mm, a
następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
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ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza
to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć
warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w
spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie
wolno stosować.
11.5.4. Przygotowanie powierzchni ścian
Istniejącą powłokę malarską oraz wyprawę tynkarską łuszczącą się w sposób widoczny, należy
usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi
sposobami. Po usunięciu powłoki i wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. Ubytki i
nierówności większe niż 10 mm należy wyrównać zaprawą cementową 1:3. Przyklejanie płyt
styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu podłoża.
11.5.5. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego
Należy wykonać kontrolne sprawdzenie, na 4-6 próbkach, siły wyrywającej łączniki z podłoża
przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w Świadectwach ITB dopuszczających dane
łączniki do stosowania w budownictwie.
11.5.6. Przygotowanie klejów i mas klejących
Przygotowanie mas klejących należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
11.5.7. Przyklejanie płyt styropianowych
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry.
Przycinania styropianu na budowie należy dokonywać za pomocą przyrządu gwarantującego proste i
prostopadłe cięcie. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o
szerokości 3-4 cm,, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy
nakładać na odwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty
styropianowej należy nałożyć 10-12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Prawidłowo
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 40% płyty, a grubość zaprawy nie powinna
przekraczać 10 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej
placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z
sąsiednimi płytami co sprawdza się przez przyłożenie laty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie
się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt
styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt.
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego
układu spoin. Płyty należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm.
Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu lub pianką poliuretanową.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm,
dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami
o długości około 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym.
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania
nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.
11.5.8. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy
wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Świadectwach ITB
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dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części łączników (główki)
powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Mocowanie łączników można wykonywać dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. W warunkach optymalnych około 2 dni od
klejenia płyt.
11.5.9. Przyklejanie tkaniny zbrojącej
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej
niż 50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu
24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest
wyższa niż 50C.
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około
3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę
tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na
powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1 mm w
celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię
dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie
mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta.
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i
poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę
sąsiednia pasem o szerokości około 15 cm.
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić
perforowane kątowniki wzmacniające. W części parterowej i części cokołowej ściany należy
zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości około 2 m od poziomu terenu.
11.5.10. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej
Wyprawę elewacyjną można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania Robót powinny odpowiadać
warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojącej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi Świadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk
mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami
silikonowymi (Bolix MP-KA 15). Malowanie należy przeprowadzić po 14 dniach od wykonania
wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu preparatem
gruntującym.

-

11.5.11. Ściany – uwagi dodatkowe
Przed przystąpieniem do prac należy, oprócz informacji zawartych w niniejszym opracowaniu,
zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami producenta systemu dociepleń.
Łączniki mechaniczne należy oprócz kleju stosować na wszystkich docieplanych ścianach.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta systemu docieplenia w zakresie odstępów
czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami prac, jak również odpowiednich warunków
pogodowych podczas ich realizacji. Temperatura otoczenia oraz podłoża powinna być większa
od 50C, ale nie większa od 250C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w przeciągu
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najbliższych 24 godzin, należy prac poniechać. Nie należy również prowadzić Robót w czasie i
bezpośrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy wilgotności większej lub
mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszczególnych etapów Robót. Roboty należy
wykonywać szybko, zachowując ciągłość prac na poszczególnych fragmentach ścian.
Przy otworach okiennych docieplenie ościeży – styropian grubości 3cm. W miejscach, gdzie nie
ma takiej możliwości ze względu na zbyt wąską futrynę, dopuszcza się rezygnację z docieplenia
glifu lub docieplenie 1cm. Siatkę należy wywinąć na ścianę i wykonać wyprawę
cienkowarstwową jak dla pozostałej, docieplanej części ściany.
Do wysokości 2 metrów docieplanej ściany należy stosować podwójną siatkę wzmacniającą

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.7.
11.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
11.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z dociepleniami elewacji.
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych
Robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
11.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane określono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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ROBOTY ZIEMNE – ST 11
WSTĘP

12.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót ziemnych wg
Dokumentacji Projektowej.
12.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej
z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50
m
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN72/8932-01
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:
ls=ρd/ρds
Gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości wielkość
niespoistych, określona wg wzoru:
U=d60/d10

charakteryzująca

zagęszczalność

gruntów

gdzie:
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
I0= E2/E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
12.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych są:
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów,
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów,
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),
• ziemia urodzajna (humus).
12.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji
robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, który uzyskał
akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu takiego, jak:
• żurawie budowlane samochodowe,
• koparki,
• spycharki kołowe lub gąsienicowe,
• sprzęt do zagęszczania gruntu,
• wciągarka ręczna, mechaniczna,
• samochód skrzyniowy,
• samochód samowyładowczy.
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych:
• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp.
• jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki,
• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze,
• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystąpienia wód gruntowych:
• igłofiltry,
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pompa do odwadniania wykopów,
agregaty pompowe,
agregat prądotwórczy.

12.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte
środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i
dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
12.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 1.6 Specyfikacji Technicznej.
12.5.1.
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.
12.5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację zadania
inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i
krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
12.5.3.
Prace geodezyjne
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary
geodezyjne.
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:
• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawędzie,
• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości
reperów wysokościowych,
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wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów
zakończonych
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnokartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.
•

12.5.4.
Zdjęcie warstwy humusu
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez
zanieczyszczeń).
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy w zakresie:
• powierzchni zdjęcia humusu,
• grubości zdjętej warstwy humusu,
• prawidłowości spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.
12.5.5.
Odspojenie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej
1,0 m od krawędzi klina odłamu.
12.5.6.
Umocnienie wykopów
Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopów obejmuje:
• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do
potrzebnych wymiarów.
• Wyrównanie ścian wykopu.
• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
• Przykrycie wykopu balami.
• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.
12.5.7.
Odkład
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych
ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu zostać
wywieziony przez Wykonawcę.
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12.5.8.
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:
• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem
ludzi,
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub
drobnego żwiru),
• zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
12.5.9.
Humusowanie
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.
12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli
należy zwrócić szczególną uwagę na:
• zgodność wykonywania robót z dokumentacją,
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
• przygotowanie terenu,
• zapewnienie stateczności ścian wykopów,
• rodzaj i stan gruntu w podłożu,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów,
• zagęszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.
12.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
12.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych
Robót związanych z robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
12.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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IZOLACJE – ST 12

13.1.

WSTĘP

13.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót izolacyjnych wg
Dokumentacji Projektowej.
13.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).
Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.
Izolacja przeciwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem
przed wilgocią.
Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i
gruntową.
Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.
Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej,
asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia
przed przenikaniem wody i wilgocią.
Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed
przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna
izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane
pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania.
Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje się
żywice epoksydowe lub kompozyty żywic epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością na
działanie wielu substancji chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z
wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworów wodorotlenków i soli nieorganicznych,
olejów, paliw silnikowych.
13.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
13.2.1.
Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania
• Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie
PN-EN 13163 i PN-EN 13164,
• Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej - szczegółowe wymagania określa norma PNEN 13162
• Papa asfaltowa podkładowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997
• Papa asfaltowa na włókninie technicznej (gramatura 400 g/m2) wg PN-B-27621:1998
• Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa
• Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622
• Maty szklane
• Wełna szklana
• Materiały uszczelniające na bazie żywic
• Polistyren ekstrudowany
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Powłoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub
ściekami.
Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02
zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementów stalowych

13.2.2.
Izolacje wewnętrzne
Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypełniaczy
mineralnych, o właściwościach:
• Minimalna zawartość rozpuszczalników
• Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenia
• Wysoka odporność chemiczna:
- średnio agresywne ścieki przemysłowe,
- rozcieńczone kwasy i zasady,
- większość soli,
- tłuszcze,
- oleje, smary
- detergenty.
• Materiał utwardza się również w pod wodą
• Wymagana trwałość min. 10 lat
13.2.3.
Papy
Papa termozgrzewalna podkładowa
• Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE
• Rodzaj bitumu - SBS
• Grubość - 3 ÷ 5 mm
• Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 ÷ 250 g/m2
• Siła zrywająca podłużna - 400 ÷ 800 N/5cm
• Siła zrywająca poprzeczna - 300 ÷ 800 N/5 cm
• Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej- 2 ÷ 40%
• Dolna granica elastyczności -20 ÷ - 25°C
• Odporność na wysokie temperatury - +70 ÷ +100°C
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folią z
tworzywa sztucznego:
• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N
• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
• giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C
• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C
• grubość 5,2 ±0,2 mm
13.2.4.
Styropian wodoodporny
• Chłonność wody po 24 h
< 0,075 %
• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm < 4,4 %
• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm < 1,8 %
• Gęstość pozorna
> 30 kg/m3
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Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa

13.2.5.
Maty szklane
• Rodzaj szkła E
• Nominalna średnica włókna elementarnego, µm 12
• Masa liniowa pasma, tex 30
• Nominalna długość odcinków pasma, mm 50
• Rodzaj preparacji - silanowa
• Lepiszcze - emulsyjne
• Standardowa masa powierzchniowa, g/m2 300; 450; 600
• Standardowa szerokość, cm 125
13.2.6.
Polistyren ekstrudowany
• Gęstość: ≥ 35 kg/m³
• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160
mm)
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 500 ≥ 500 kPa
• Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥ 180 kPa
• Zamkniętokomórkowość: ≥ 95%
• Moduł elastyczności: 20 N/mm²
• Podciąganie kapilarne: 0
• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%
• Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1
• Klasa reakcji na ogień: E
• Temperatura zastosowania: ≤ 650C
13.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
13.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
13.4.1.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20ºC, chroniących
papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200
rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
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Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej , płyt z polistyrenu przechowywać w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
13.4.2.
Wymagania dotyczące transportu
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji
leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i
ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem
uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych lub świadectwach ITB.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy. kleszczowy lub chwytakowy.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe,
amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki
poliuretanowej.
13.5.

WYKONANIE ROBÓT

13.5.1.
Przygotowanie powierzchni pod izolację
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie naroży:
• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,
• podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach
wymaganych projektem przez hydropiaskowanie
• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.
• podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową.
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro,
nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe.
13.5.2.
Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych
materiałów izolacyjnych.
13.5.3.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne należy układać podczas:
• bezdeszczowej pogody
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów
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przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy układaniu
folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i
zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka.
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z
zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać
warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyrównujących.
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub
zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi.
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową.
•

Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze
powyżej 5oC i poniżej 35oC lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być
suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca
się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być
sprawdzone i przygotowane.
Właściwa izolacja
Izolacje z mas bitumicznych
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa
stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu.
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi
materiałami izolacyjnymi. Abizol należy w beczce rozmieszać.
Izolacje z materiałów rolowych
Do materiałów rolowych zalicza się:
• Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego
• Papy termozgrzewalne
• Membrany samoprzylepne
• Folie z tworzyw sztucznych
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze
nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC.
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami
gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży
szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być
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nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem
siebie o 20 cm.
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub
sklejanie.
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych przez
producenta tych wyrobów.
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach
pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na powierzchniach
poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża.
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać:
• z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi lepikiem,
ułożonych luźno na podłożu lub
z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co najmniej15 cm,
13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace:
• przygotowanie powierzchni do gruntowania
• zagruntowanie powierzchni
• położenie każdej warstwy izolacji
• ciągłość warstw
• spadek drenażu
• obsypkę drenażu
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
13.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
13.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
13.9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260
PN-B-24625:1998
PN-EN 13163:2004
PN-89/B-27617
PN-89/B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-EN 13164:2003
PN-EN 13162:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na gorąco
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa
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POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE – ST 13

14.1.

WSTĘP

14.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
pokryciami dachowymi i obróbkami blacharskimi wg Dokumentacji Projektowej.
14.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
14.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
14.2.1.

Wymagania podstawowe

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i
wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
14.2.2.
Wymagania szczegółowe
Papy
Papa podkładowa
Papa podkładowa (typ I), papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie
z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
• gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2
• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N
• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
• giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C
• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C
• grubość 4,0 mm ±5%
• długość rolki 7,5 m
• szerokość rolki 1,0 m
Papa nawierzchniowa
Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką,
wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony
folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
• gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
• zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
• maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N
• wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
• giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C
• odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C
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grubość 5,2 ±0,2 mm

14.3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji
leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i
ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem
uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki.
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w
stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a
odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.
Do transportu papy i mas bitumicznych stosować:
• Samochód skrzyniowy o ładowności 5 - 10 ton
• Samochód dostawczy 0,9 ton
• Ciągnik kołowy z przyczepa
14.4.

WYKONANIE ROBÓT

14.4.1.
Wymagania ogólne dla podkładów
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych
wymogów:
• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
• równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
podkładu a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej),
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,
• podłoże powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.
• Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20 ÷ 40 mm a szczelin
obwodowych około 20 mm.
• Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub
kitem asfaltowym.
• Równość płaszczyzny połaci z płatwi powinna być analogiczna jak dla powierzchni
deskowania (podkładu płaskiego) na 3 płatwiach
• W podkładzie należy osadzić uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
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14.4.2.
Pokrycia dachowe papą termozgrzeawlną
Podłoża z płyt izolacji termicznej pod pokrycie papą
Wymagana jest taka wytrzymałość oraz sztywność podłoży, aby pod wpływem przewidywanych
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
• płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20,
• płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą,
• innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie
papą.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy
• sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie poprzedzające roboty typu:
• montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp.
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Pokrycie papą termozgrzewalną
Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane
wszelkie obróbki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.
• Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać
się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o
konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).
• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
• Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż:
- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem
• Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
• Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów,
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
• Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną
dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej
nie powinno być mniejsze niż 1 %, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć
większe spadki.
• Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy
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(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na
spodzie zakładu pod kątem 45°.
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku (szer.
20 cm) nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wkleić
pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm.
podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej
(typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo
uszczelnioną klejem bitumicznym.

14.4.3.
Wykonanie rynien spustowych z PVC
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%.
Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100 cm. Złączki, narożniki i
leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaż rynny
należy rozpocząć od uchwytu centralnego.
Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Uchwyty mocujące rury
spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

14.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inżyniera przed
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
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powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.
14.5.1.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inżyniera:
• Przed przystąpieniem do robót - badanie materiałów
• w odniesieniu do prac zanikających - podczas wykonania prac pokrywczych
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych.
14.5.2.
Pokrycie papą
Odbiorom prac zanikających podlegają następujące prace:
• położenie każdej warstwy pokrycia dachu,
• ciągłość warstw,
• jakość materiałów,
• prostolinijność rzędów pokrycia dachowego (badania należy przeprowadzić każdego trzech
rzędach na każdej połaci dachu),
• rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów,
• równość pokrycia,
• szczelność pokrycia.
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, zmarszczeń itp.,
• Sprawdzenie wykończenia zgrzewów
• Sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
14.6. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
14.7. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
14.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
PN-EN 612+AC:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
PN-B-02872:1998 Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
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Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.
Cześć 1: Stal
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
Asfaltowa emulsja anionowa
Asfaltowa emulsja kationowa
Masa asfaltowo-aluminiowa
Masa asfaltowo-kauczukowa
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco
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TECHNOLOGIA – ST 14
WSTĘP

15.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z montażem
urządzeń uzdatniania wody wg Dokumentacji Projektowej.
15.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Pompownia I stopnia - Służy do pobierania wody ze studni wierconych. Składa się z pomp
głębinowych wraz z instalacją hydrauliczną, instalacji zasilającej energetycznej i sterującej.
Zestaw hydroforowy - Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej
ciśnienia na określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu
zaworów i kolektorów, układu sterowania.
Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji
wodociągowej. W skład wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinająca.
Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.
Aerator – urządzenie stosowane do zmieszania uzdatnianej wody z powietrzem. W skład wchodzi
zbiornik ciśnieniowy z odpowietrznikiem oraz orurowaniem i armaturą odcinającą.
Filtr – urządzenie ciśnieniowe wypełnione materiałem filtracyjnym uzdatniającym wodę.
Zbiornik wyrównawczy (retencyjny) – gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności rozbiorów
dobowych.
15.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
15.2.1.
Wymagania podstawowe
Podstawowymi materiałami są:
- zawory zwrotne
- przepustnice odcinające
- zasuwy odcinające
- zestaw hydroforowy
- przepływomierze
- sprężarki
- dmuchawy
- pompy płuczące
- orurowanie
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
15.3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- spawarkami TIG
- szlifierkami kątowymi
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wiertarkami udarowymi
młotem pneumatycznym
gwintownica
niezbędne narzędzia drobne tj.:

15.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
15.4.1.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
15.5.

WYKONANIE ROBÓT

15.5.1.
Montaż przewodów rurowych w budynku
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed
użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji,
sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.
Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny
mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6mm.
Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury
przewodowej:
- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%,
Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewodowej
należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. Przy przerwach w układaniu
rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. W miejscach przejść przewodów przez
ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone
tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie
wypełnić elastycznym szczeliwem. Przewody poziome należy montować na podporach. Zmiany
kierunków prowadzenia przewodów oraz zmian średnicy należy realizować odpowiednimi
kształtkami.
15.5.2.

Połączenia rur

Połączenia gwintowane
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, łączniki powinny spełniać normę PNEN 10242.
Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii i pasty.
Połączenia kołnierzowe
Połączenia kołnierzowe należy wykonać, jeżeli nie wyszczególniono inaczej, z pełną uszczelką
gumową oraz połączyć śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej z dwiema podkładkami na śrubę.
Uszczelki powinny być wykonane z gumy i fizycznych właściwościach zapewniających trwałe
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połączenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniającego nie jest dozwolone. Należy
zapewnić, że w świetle rur nie pozostanie żaden element lub materiał łączący.
Kołnierze winne być wykonane zgodnie z normą PN- EN 1092-1:2010.
Połączenia spawane
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761:1996. Natomiast
technologia spawania, kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być
zgodne z przedmiotową normą PN-EN ISO 9692-1:2008. Jakość połączeń spawanych rurociągów,
kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać normie PN-EN ISO 17637:2011.
15.5.3.
Montaż armatury
1. Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury ześlepienia.
3. Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy ustawiać
na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.
4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
6. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę
syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
7. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować.
− po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,
− w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem
sztucznym,
− w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem
15.5.4.
Montaż urządzeń
1. Montaż urządzeń dostarczonych na budowę wykonać w oparciu o wytyczne producentów.
2. Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (przepływomierze i wodomierze), powinien być
zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie odpowiednich
prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym
przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń.
15.5.5.
Płukanie i dezynfekcja rurociągów
Po zakończeniu budowy i przed jakakolwiek dezynfekcją, wewnętrzne powierzchnie rurociągów
powinny zostać zupełnie wyczyszczone.
Przed sprawdzeniem rurociągów Wykonawca powinien upewnić się, że są one odpowiednio
zakotwione i że obciążenia od łuków, wylotów z rozgałęzień i od końców rurociągu są
przekazywane do gruntu lub do odpowiedniego tymczasowego zakotwienia.
Otwarte końce powinny być zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kołnierzami ślepymi.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru na co najmniej 3 pełne dni robocze przed
przystąpieniem do robót.
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Woda do prowadzenia prób, przemywania, płukania i dezynfekcji rurociągów ciśnieniowych lub
bezciśnieniowych, oraz woda do wykonania prób zbiorników oraz do czyszczenia i dezynfekcji
instalacji i urządzeń będzie uzyskana i dostarczona przez Wykonawcę na jego koszt przy
uzgodnieniu z dostawcą wody.
Do dezynfekcji rurociągów, armatury i urządzeń przeznaczonych do kontaktu z wodą do picia przez
ludzi należy używać wodnych roztworów podchlorynu sodu; stężenie roztworu, jednostkowa dawka
podchlorynu, czas dezynfekcji i ilość wody do płukania powinny być odpowiednio dobrane przez
Wykonawcę, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy wydezynfekowanych elementów
przepływająca woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia przez
ludzi.
15.5.6.
Próby ciśnienia rurociągów ciśnieniowych
Próby rurociągów ciśnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturą) powinny być
wykonywane na wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem prób ciśnieniowych
jakiejkolwiek sekcji należy zawiadomić o tym fakcie o Inspektora Nadzoru na piśmie. Próbne
ciśnienia, powinny wynosić: większa z wartości
- 1,5 x maksymalne ciśnienie robocze
- albo maksymalne ciśnienie fali uderzenia hydraulicznego, jeśli dotyczy.
Rury powinny być napełniane i poddawane próbom w sekcjach o dogodnych długościach. Końce
podlegających próbom rur powinny być zamknięte za pomocą zaślepień albo ślepych kołnierzy z
kotwami dostarczonych przez Wykonawcę. Zawory nie mogą być używane dla tego celu. Przed
przystąpieniem do prób wszystkie zawory wyczystkowe i powietrzne powinny być wymienione na
ślepe kołnierze.
Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurę należy powoli i uważnie napełnić wodą aby uniknąć
uderzenia hydraulicznego a powietrze powinno być wypuszczane przez wyższy koniec rury lub, w
przypadku wysokiego punktu pośredniego, przez zainstalowanie zawory płuczące.
Ciśnienie próbne powinno być wytwarzane za pomocą pompy ręcznej lub motorowej połączonej do
rury i do dwu równolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez zatwierdzone
laboratorium. Ciśnienie próbne powinno być utrzymywane przez co najmniej 30 minut przy
dopuszczalnym spadku nie większym niż 0,2bara. Po tym czasie należy uzupełnić ciśnienie do
badanego i w przeciągu 60min nie powinno obserwować się spadku ciśnienia.
Podczas próby łączenia rur powinny być badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia się
przecieków na złączach, złącze powinien być poprawione aby wyeliminować przecieki. W
przypadku pojawienia się wycieków przez ściankę rury należy rurę zdemontować i wymienić na
inną. We wszystkich powyższych przypadkach długość rury podlegająca próbom powinna być
ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyżej a proces powtórzony w razie potrzeby do
osiągnięcia satysfakcjonujących wyników.
Należy sporządzić sprawozdanie z prób. Jako minimum sprawozdanie z prób powinno zawierać
następujące dane:
- numer i data próby;
- opisu sekcji poddanej próbie ze wskazaniem odkrytych problemów i wartości skrajnych;
- szkic przedstawiający porządek ułożenia sekcji, numer i charakterystyki rur, kształtek,
armatury oraz pozostałych urządzeń w sekcji;
- czas trwania prób, próbne ciśnienie, uzyskane wyniki;
- decyzje dotyczące możliwych robót naprawczych oraz wnioski.
- sprawozdanie z próby powinno być - podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela
Inspektora Nadzoru.
Woda używana do prowadzenia prób powinna być uzyskiwana z zatwierdzanego źródła. Woda
usuwana z rurociągów powinna być odprowadzana w sposób nie wpływający na prowadzone Roboty
albo na stabilność pobliskich konstrukcji.
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15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie.
15.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
15.8. PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
15.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7 Cobrti Instal,
Warszawa 2003r
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania
PN-EN ISO 17637:2011 - Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy
spawanych.
PN-EN ISO 9692-1:2008 - Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące
przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązka stali.
PN-EN 1092-1:2010 - Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe.
PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego
PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostkę długości.
PN-EN 10253-4:2010 - Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Część 4: Stale
odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki
plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli
PN-EN 10088-1:2007 - Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na
korozję
PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE – ST 15
WSTĘP

16.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych wewnętrznych wg Dokumentacji Projektowej.
16.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
16.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat
posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych
rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny
odpowiadać wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak
dopuszczeniowy „B" oraz odpowiadać poniższym normom:
- przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007,
- przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN 8064:2010
- armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-M-75002:1985
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-B-12630:1978
- urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-B-75700-00:1977
- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10208-2:2011
- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003
- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005
16.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.
16.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
16.5.

WYKONANIE ROBÓT

16.5.1.
Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach
Wewnętrzne instalacje wodociągowe przyłączyć do rurociągu tłocznego instalacji technologicznej
SUW za pompownią sieciową, przed wodomierzem głównym.
Wewnętrzne instalacje wodociągowe zostaną wykonane z rur z PP, PE, PB łączonych przez
zgrzewanie i na gwint.
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Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z projektem technicznym
do wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze
muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do użycia dla
wody pitnej (atest PZH).
Urządzenia stosowane do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze muszą posiadać znak
bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym.
Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać
zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych", oraz
instrukcjami producentów rur.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej
przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.
Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie,
dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności
Inspektora Nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie.
Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do stosowania
na rynku krajowym. Użyte urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej - podgrzewacz
pojemnościowy zasilany z kotłowni, podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe zasilane z sieci
elektrycznej - muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne
atesty. Zabezpieczenie w/w urządzeń wykonać zgodnie z PN-71/B10420, instrukcją producenta i
ewentualnymi wymaganiami szczegółowymi (w razie konieczności - wymaganiami Dozoru
Technicznego).
Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną,
jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej konieczny
jest atest UDT.
16.5.2.
Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami
Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczególnych budynkach zostaną wykonane z rur i
kształtek z tworzywa sztucznego - PCW oraz PP łączonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych wykonać zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagających tego urządzeń. Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą
posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać - zgodnie z PN-EN 1610:2001, „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych", oraz instrukcjami producentów rur.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów
kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym.
Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności
Inspektora Nadzoru i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Użyte do wykonania
instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.
W zakresie przyborów dotyczy to całości użytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urządzeń
dodatkowych - wpustów podłogowych, separatora olejów i tłuszczów do podczyszczania ścieków ze
stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane zostaną typowe studnie z
tworzywa sztucznego.
W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych szczególnie dokładnie
skontrolować należy jakość spoin między kręgami, szczelność przejść rurociągów przez ściany
studni i jakość warstw izolacyjnych. Dla separatora olejów i tłuszczów należy opracować
dokumentację eksploatacyjną zawierającą wytyczne jego eksploatacji.
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16.5.3.
Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach
Do ogrzewania pomieszczeń zastosować konwektory elektryczne. Konwektory dostosowane
powinny być do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażony powinien być
w wbudowany termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i łatwość obsługi, a
awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadać znak bezpieczeństwa
VDE i B oraz być w wykonaniu antybryzgowym i posiadać zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Należy zastosować instalacje o wysokim standardzie uznanych firm.
16.5.4.
Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach
Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi.
Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz lokalne
klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak
bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN-EN 12599:2002, PN-EN
1507:2007, PN-EN 12237:2005, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych" oraz zaleceniami producentów.
Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać pomiary
wydajności urządzeń. Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać
potwierdzone pisemnie. Należy opracować dokumentację eksploatacyjną
instalacji wentylacji
mechanicznej, zawierającą wytyczne jej eksploatacji.
16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
16.6.1.
Montaż instalacji
Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu:
- użycia właściwych materiałów i urządzeń
- prawidłowości wykonanych połączeń
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
- wielkości spadków przewodów
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń
- prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodności wykonania z dokumentacja techniczną
16.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
16.8. PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
16.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7 Cobrti Instal,
Warszawa 2003r
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12 Cobrti
Instal, Warszawa 2006r
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Zeszyt 5 Cobrti Instal,
Warszawa 2002
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
- PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja.
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PN-EN 102088-2:2011 - Rury stalowe przewodowe do mediów palnych. Rury o klasie
wymagań B.
PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.
PN-M-75002:1985 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-75700 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 4126-1:2007 - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Część
1: Zawory bezpieczeństwa.
PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność
przewodów z blachy o przekroju kołowym.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym. Wymiary.
PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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SIECI WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 16
WSTĘP

17.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem
i odbiorem sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-gospodarcze
dla ludności i innych odbiorców wg Dokumentacji Projektowej.
17.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie
do przesyłu wody.
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociągowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.
17.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
17.2.1.

Rodzaje materiałów

Rury i kształtki z polietylenu (PE)
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PNEN 12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
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Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN ISO1452-2 i PN-EN
ISO 1452-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 16,
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.
Uzbrojenie sieci wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷6, PNEN 12201-4, PN-EN ISO 1452-4.
Bloki oporowe i podporowe
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: - opaski i
dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, - nasuwki dwudzielne skręcane, ściągi składające się z dwóch opasek.
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE
z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
17.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa
- koparka
- samochód samowyładowczy
- spycharka
- przecinarka do rur
17.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
17.4.1.
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.
- Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
- Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5°C do +30°C.
17.4.2.
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
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Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.
17.5.

WYKONANIE ROBÓT

17.5.1.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
17.5.2.
Wykopy pod rurociągi i kanały
Wykopy pod rurociągi powinny być wykańczane ręcznie lub przy pomocy innych metod
zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru, bezpośrednio przed układaniem tych
rurociągów. Wykop pod rurociąg będzie wykonany zgodnie z Wymaganiami w taki sposób, że
każdy odcinek rury będzie podparty równo na całej swojej długości, za wyjątkiem niezbędnych
wspólnych wybrań pod połączeniami rur, które należy wykonać pod każdym kielichem lub bosym
końcem do głębokości, która zapewni, że kielich lub bosy koniec nie będzie stykał się z dnem
wykopu.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności w celu zapewnienia, że trwałym
robotom i przyległym obiektom nie stanie się w związku z prowadzonym wypełnianiem wykopów
żadna szkoda.
Wybór i zagęszczanie materiału stosowanego do zasypywania wykopów. Tam gdzie wymagane jest
wypełnianie poniżej poziomu gruntu i przy obiektach, materiał wypełniający powinien być uważnie
dobrany i zagęszczony stosownie do Wymagań. Nie można przystąpić do wykonywania robót
polegających na zasypywaniu wykopów bez zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jeśli wykopy mają być
zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu wówczas roboty należy prowadzić równocześnie
po przeciwległych stronach obiektu uważając, aby różnica poziomów nigdy nie przekroczyła 0,30
m lub innej według instrukcji. Różnica w poziomie wypełnienia po którejkolwiek stronie rurociągów
nie może przewyższać maksimum 0,20 m.
Ziarniste podłoże dla rurociągów powinno być ukształtowane poprzez rozmieszczenie i zagęszczenie
materiału na pełną, szerokość rowu. Należy dostarczyć odpowiedni materiał ziarnisty umożliwiający
wpracowanie się rur w podłożu z tego materiału i mocne ich podparcie do wymaganego poziomu.
Należy pozostawić wystarczającą przestrzeń w celu umożliwienia wykonywania połączeń pomiędzy
odcinkami rur oraz ich inspekcji. Wykonawca zapewni, że każdy odcinek rury będzie w pełni
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podparty, na co najmniej trzech czwartych swojej długości. Po zatwierdzeniu rurociągu przez
Inspektora Nadzoru wykop pod rurociąg powinien zostać uważnie zasypany materiałem ziarnistym.
17.5.3.
Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
Połączenia rur i kształtek z PE
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów.
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4.
Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych
stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE)
zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki
siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej
integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu
uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do
110mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza
na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.
Połączenia rur i kształtek z PVC-U
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i
zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności,
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań
określonych w normach PN-EN 1452-1÷4.
Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich.
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Połączenia klejone
Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do
klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie
przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Uzbrojenie sieci wodociągowej
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych
z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne
z PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003/A2/2006. Armaturę należy łączyć zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.
17.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi
w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt.6
"Kontrola i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości
wykonania połączeń zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni
łączonych elementów,
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,
- całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać
wartości określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z
dokładnością 0,5mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę
szczelności. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są
podane w normie PN-EN 805:2002. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki:
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300m w przypadku wykopów
o ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami
- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,
- wykonana dokładnie obsypka,
- przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz
z umocnieniem złączy,
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
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profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
- przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
17.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
17.8. PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
17.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa
- PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna
- PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające.
- PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca.
- PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 6: Hydranty.
- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
- PN-EN 681-2:2002/A2:2006 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery
termoplastyczne
- PN-EN 12201-1:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania
ogólne
- PN-EN 12201-2:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 2: Rury
- PN-EN 12201-3:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki
- PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 4: Armatura
- PN-EN 12201-5:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność
systemu do stosowania
- PN-EN ISO 1452-1:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układane pod ziemią i nad
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN ISO 1452-2:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układane pod ziemią i nad
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury
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PN-EN ISO1452-3:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układane pod ziemią i nad
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 1452-4:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układane pod ziemią i nad
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura
PN-EN ISO 1452-5:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układane pod ziemią i nad
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do
stosowania
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i
ich części składowych
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 – COBRTI
INSTAL Warszawa 2003r
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SIECI KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH – ST 17
WSTĘP

18.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem
i odbiorem kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych,
przemysłowych i wód opadowych wg Dokumentacji Projektowej.
18.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego
napełnienia.
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych i opadowych.
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
i przemysłowych.
Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana
jest z cegły.
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynności eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obsługi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.
18.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
18.2.1.

Rodzaje materiałów

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:2009.
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm
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Rury i kształtki z polipropylenu (PP)
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone
w PN-EN 1852-1:2010.
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub
izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo
dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m.
18.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparka
- samochód samowyładowczy
- spycharka
- przecinarka do rur
18.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe
wymagania:
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m; a wystające poza pojazd końce rur nie
mogą być dłuższe niż 1m,
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5°C do +30°C.
Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
- Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem
się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających
krawędzi.
- Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy
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transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny
być one układane na elastycznych podkładach.
18.4.1.

Składowanie materiałów

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości
min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddzielać przekładkami drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów
nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko
wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem
z materiałami ropopochodnymi.
Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80m.
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.
18.5.

WYKONANIE ROBÓT

18.5.1.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub
PN-EN 1610:2002,
- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
18.5.2.
Wykopy pod rurociągi i kanały
Wykopy pod rurociągi powinny być wykańczane ręcznie lub przy pomocy innych metod
zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru, bezpośrednio przed układaniem tych
rurociągów. Wykop pod rurociąg będzie wykonany zgodnie z Wymaganiami w taki sposób, że
każdy odcinek rury będzie podparty równo na całej swojej długości, za wyjątkiem niezbędnych
wspólnych wybrań pod połączeniami rur, które należy wykonać pod każdym kielichem lub bosym
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końcem do głębokości, która zapewni, że kielich lub bosy koniec nie będzie stykał się z dnem
wykopu.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności w celu zapewnienia, że trwałym
robotom i przyległym obiektom nie stanie się w związku z prowadzonym wypełnianiem wykopów
żadna szkoda.
Wybór i zagęszczanie materiału stosowanego do zasypywania wykopów. Tam gdzie wymagane jest
wypełnianie poniżej poziomu gruntu i przy obiektach, materiał wypełniający powinien być uważnie
dobrany i zagęszczony stosownie do Wymagań. Nie można przystąpić do wykonywania robót
polegających na zasypywaniu wykopów bez zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jeśli wykopy mają być
zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu wówczas roboty należy prowadzić równocześnie
po przeciwległych stronach obiektu uważając, aby różnica poziomów nigdy nie przekroczyła 0,30
m lub innej według instrukcji. Różnica w poziomie wypełnienia po którejkolwiek stronie rurociągów
nie może przewyższać maksimum 0,20 m.
Ziarniste podłoże dla rurociągów powinno być ukształtowane poprzez rozmieszczenie i zagęszczenie
materiału na pełną, szerokość rowu. Należy dostarczyć odpowiedni materiał ziarnisty umożliwiający
wpracowanie się rur w podłożu z tego materiału i mocne ich podparcie do wymaganego poziomu.
Należy pozostawić wystarczającą przestrzeń w celu umożliwienia wykonywania połączeń pomiędzy
odcinkami rur oraz ich inspekcji. Wykonawca zapewni, że każdy odcinek rury będzie w pełni
podparty, na co najmniej trzech czwartych swojej długości. Po zatwierdzeniu rurociągu przez
Inspektora Nadzoru wykop pod rurociąg powinien zostać uważnie zasypany materiałem ziarnistym.
18.5.3.
Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża.
Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności,
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań
określonych w normach PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1401-3:2002 oraz PN-EN 1852-1:2010, PKN-CEN/TS 1852-3:2007.
Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a także
studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.
18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi
w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7
"Kontrola i badania przy odbiorze".

Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA” wchodzącego w skład Projektu
”Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”

105

FIRMA „RI G” Dawid Bujwicki
IP:542-183-36-45

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10
telefax (085) 745 57 15

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami
określonymi w PN-EN 1610:2002
18.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
18.8. PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
18.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
- PN-EN 752-1:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorku winylu) (PVCU). Część 1: Specyfikacja rur, kształtek i systemu.
- PN-ENV 1401-3:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji
- PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 1:
Specyfikacje rur, kształtek i systemu
- PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 3:
Zalecana praktyka instalowania.
- PN-EN 588-1:2000 - Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i
kształtki do systemów grawitacyjnych
- PN-EN 588-2:2004 - Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i
niewłazowe
- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
- EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i
ocena zgodności.
- PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
- PN-EN 681-2:2003 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery
termoplastyczne.
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SZATA ROŚLINNA – ST 18
WSTĘP

19.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
założeniem i pielęgnacją zieleni wg Dokumentacji Projektowej.
19.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Ziemia żyzna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe,
której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne.
Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego
rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich (bylin).
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
19.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
19.2.1.

Wymagania dla materiałów

Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Materiał siewny na trawniki
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
receptury i numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
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awozy organiczne lub sztuczne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
Woda
Wykonawca powinien zaproponować alternatywne źródła dostaw materiałów i po przedstawieniu
wyników badań jakości uzyskać akceptację dostawcy przez Inżyniera.
19.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- koparka kołowa,
- walec gładki pełny
- ciągnik rolniczy
- glebogryzarki
- podkaszarki mechaniczne i ręczne
- kosiarki
- przyczepy rolnicze samowyładowcze
19.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
19.4.1.
Transport ziemi
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.
19.5.

WYKONANIE ROBÓT

19.5.1.
Roboty porządkowe i przygotowawcze
Przed przystąpieniem do zagospodarowania terenu zielenią muszą być zakończone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i
ziemnych muszą być oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości,
odpadów i nasypów niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
19.5.2.
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:
- Uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie)
- Przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m- trawniki i 0,5 m
rabaty.
- Kultywację
- Nawożenie
- Orkę
- Bronowanie
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- Wałowanie
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i
rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. Tereny na których
uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych należy kultywatorować przy pomocy
bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. Nawożenie gleby nawozami mineralnymi
należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od wyników badań chemicznych
gleby. Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego.
Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy
wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. Bronowanie zakończyć po
akceptacji Inżyniera. W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu
należy teren uwałować walcami pełnymi – gładkimi.
19.5.3.

Wykonanie trawników

Wymagania dotyczące wykonania trawników
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3
cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego
Pielęgnacja trawników
Wymagane jest zraszanie zasianej trawy i utrzymywanie stałej wilgotności, która zapewni równe
kiełkowanie nasion. Zraszanie należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni która odpowiednim
strumieniem wody nawilży ziemię ale nie spowoduje wypłukania nasion. Woda do deszczowni może
być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków wodnych pod warunkiem
spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych.
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy,
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-

chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy
od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych
porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
19.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowani terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
19.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
19.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
19.9.
-

-

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH – ST 19
WSTĘP

20.1.1. Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wyznaczeniem krawędzi projektowanych nawierzchni i ich punktów wysokościowych wg
Dokumentacji Projektowej.
20.1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Punkty główne trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
20.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych mogą
być:
- słupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera.
20.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki, łaty, taśmy stalowe
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.
20.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
20.5. WYKONANIE ROBÓT
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i
poleceniami Inżyniera.
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą
odtworzone na jego koszt.
Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne reperów.
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20.5.1. Wyznaczenie krawędzi
Tyczenie krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny być
wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych niż co 25 m.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm
w stosunku do projektowanych rzędnych.
20.5.2. Robocze punkty wysokościowe
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci słupków betonowych, w sposób
wykluczający osiadanie. Powinny być wyposażone w tablice zawierające określenie nazwy reperu
i jego rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm.
20.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:
a) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości
modernizowanego odcinka.
20.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
20.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
20.9.
-

-

-

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia.
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 1983.
Ogólne zasady opracowania map do celów geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 1983.
Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. G.U.G. i K. 1992.
Pozioma osnowa geodezyjna. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.
Wysokościowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana 1983.
Geodezyjna obsługa inwestycji. G.U.G. i K. 1980.
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.
Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przeglądach, konserwacji i odtwarzania znaków punktów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. G.U.G. i K. 1973, zmiana 1983.
Ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r. w sprawie
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania
kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
(Dz.U. Nr 78, poz. 837).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz.U. Nr 30, poz.297).
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG – ST 20
WSTĘP

21.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z rozbiórką
elementów dróg dojazdowych wg Dokumentacji Projektowej.
21.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
21.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
21.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- frezarek mechanicznych,
- Sprężarek z młotami pneumatycznymi,
- młotów elektrycznych,
- piły do cięcia nawierzchni asfaltobetonowych z tarczą,
- drobnego sprzętu ręcznego,
21.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
21.5.

WYKONANIE ROBÓT

21.5.1. Rozebranie krawężników i obrzeży, chodników , jezdni z kostki betonowej
Krawężniki, chodniki, zjazdy i jezdnie należy rozbierać z dużą starannością, tak aby nie uszkodzić
innych elementów nie rozbieranych. Roboty polegają na demontażu lub wyłamaniu poszczególnych
elementów. Roboty można wykonywać ręcznie. Rozbiórka nieprzydatnych materiałów powinna być
prowadzona w ilości i wyznaczonym rozmiarze zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Wszystkie
pozostałe nieprzydatne materiały powinny być usunięte poza Teren Budowy. Kiedy w trakcie
wykonywania robót pojawią się oznaki występowania nieprzewidzianych nieprzydatnych
materiałów, to o takich faktach powinien być niezwłocznie powiadomiony Inżynier.
Inżynier powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego usunięcia nieprzydatnego
materiału.
21.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
21.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
21.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
21.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej.
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PODBUDOWY – ST 21
WSTĘP

22.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem, profilowaniem i zagęszczaniem koryta wg Dokumentacji Projektowej.
22.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
ρd
Is = --ρds
gdzie:
3
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m ]
ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych
3
[Mg/m ].
22.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
22.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, (mogą być też
koparki),
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć
zastosowania,
- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania
22.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
22.5.

WYKONANIE ROBÓT

22.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Na kable elektryczne pod projektowanymi nawierzchniami nałożyć rury dwudzielne Arota o
średnicy 100 mm i o długościach takich, aby wystawały po min. 0,5 m poza obrys nawierzchni.
Roboty te wykonywać pod fachowym nadzorem (RE Żyrardów).
22.5.2. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie
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należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych w dokumentacji
projektowej sprzętem wskazanym w pkt.22.3 lub innym zaaprobowanym przez Inżyniera. W
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe profilowanie należy wykonać ręcznie.
Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi
przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez Inzyniera, uzupełnienie gruntem
spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu w ilości niezbędnej i zagęści zgodnie z
wymogami.
22.5.3. Zagęszczanie podłoża
Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą należy wykonać
walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera,
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.
Zagęszczanie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża >1,03 dla dróg i
poboczy, oraz >1,00 dla chodników i zjazdów (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi
samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”). Układnie kolejnych warstw
konstrukcji powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i
zagęszczaniem koryta. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeżeli Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia
nadmiernej ilości wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego
warunki niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
22.6.1. Badania i pomiary
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają:
- ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją +0 cm i –2 cm;
- głębokość koryta z tolerancją +0 cm i –2 cm (należy wykonać 1 pomiar co 50 m),
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ,
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją ± 2% w stosunku do wilgotności
optymalnej,
- równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20m na każdym pasie ruchu z tolerancją 2 cm,
- równość poprzeczna z tolerancją jw.
- szerokość koryta +10 i –5 cm,
- ukształtowanie osi w planie.
Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z
wymaganiami normy PN-S-02205:1997 oraz wymienionymi w pkt. 10, jeżeli wszystkie wyniki
badań spełniają wymagania podane wyżej.
W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i określa
termin ich wykonania.
22.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
22.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
22.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. G.D.D.P.
Warszawa 1998.
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23
23.1.

WARSTWY ODCINAJĄCE – ST 22
WSTĘP

23.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem warstw odcinających wg Dokumentacji Projektowej.
23.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
23.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
23.2.1. Wymagania dla materiałów na warstwę odcinającą
Przewiduje się zastosowanie piasku spełniającego następujące wymagania:
a) warunek szczelności, określony zależnością:
D 15
≤5
d 85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) warunek zagęszczalności, określony zależnością:
U =

d 60
d 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 powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
23.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- walce statyczne,
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,
23.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Kruszywo należy dostarczać na Teren Budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji,
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo
powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.
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WYKONANIE ROBÓT

23.5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją ST-21.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Ich
rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 m.
23.5.2. Rozkładanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, mechanicznie lub ręcznie, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu
warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 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. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Jeżeli materiał
został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a
następnie powtórnie zagęszczony. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanej
warstwy w dobrym stanie aż do ułożenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych napraw obciąża
Wykonawcę robót.
23.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
23.6.1. Badania i pomiary
- Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, 5cm.
- Nierówności podłużne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
- Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20 mm.
- Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odcinającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
- Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym
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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. Wskaźnik zagęszczenia
warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Poziom jakości
wykonanej warstw należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jeżeli wszystkie
wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w
wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.
23.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
23.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
23.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i
mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
- OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca i odcinająca. GDDP. Warszawa 1998
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WARSTWA
WZMOCNIONEGO
PODŁOŻA
STABILZOWANEGO CEMENTEM – ST 23

Z

GRUNTU

WSTĘP

24.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg
Dokumentacji Projektowej.
24.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Warstwa wzmocnionego podłoża - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki cementowogruntowej, która po stwardnieniu stanowi fragment podłoża o żądanych parametrach.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
odpowiednich ilościach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
24.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
24.2.1. Cement
Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN-197-1:2002. Przewiduje się zastosowanie
cementu powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5.
Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie
powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający
odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat
zgodności.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany
w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna
posiadać certyfikat zgodności.
Wymagania dla cementu:
Właściwości
Klasa cementu 32,5
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie
16
mniej niż
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
32,5
mniej niż
Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż
75
Stałość objętości, mm, nie więcej niż
10
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakość określona certyfikatem zgodności - musi być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną.
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24.2.2. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012
Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty
spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012
Lp. Właściwości
Wymagania
Badania według
1
Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 50
100
mm,
% (m/m), nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito # 25
85
mm,
% (m/m), powyżej
PN-B-04481
c) ziarn przechodzących przez sito # 4
50
mm,
% (m/m), powyżej
d) ziarn przechodzących przez sito # 0,25
10
mm,
% (m/m), powyżej
e) ziarn przechodzących przez sito # 0,05
0
mm,
% (m/m), powyżej
f) cząstek mniejszych od 0,002 mm, %
20
(m/m), poniżej
2
Granica płynności, % (m/m), nie więcej
40
PN-B-04481
niż:
3
Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie
15
PN-B-04481
więcej niż:
4
Odczyn pH
od 5 do 8
PN-B-04481
5
Zawartość części organicznych, % (m/m),
2
PN-B-04481
nie więcej niż:
6
Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na
1
PN-B-06714-28
SO3,
% (m/m), nie więcej niż:
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów
o:
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
− zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
− zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną.
24.2.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych
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można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania
wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą
i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem.
24.2.4. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki
ulepszające:
− wapno wg PN-B-30020,
− popioły lotne wg PN-S-96035,
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
24.2.5. Grunt stabilizowany cementem
Wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać
wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa): po 28 dniach – dla Rm=1,5 MPa
od 0,5 MPa do 1,5 MPa.
- wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa): po 28 dniach – dla Rm=2,5 MPa
od 1,5 MPa do 2,5 MPa.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną. Wtedy wykonanie
w/w badań wytrzymałościowych nie jest konieczne.
24.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- walców, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych do zagęszczania w miejscach
trudnodostępnych.
24.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Kruszywo należy dostarczać na Teren Budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji,
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo
powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.
24.5. WYKONANIE ROBÓT
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli
prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie
najbliższych 7 dni.
24.5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-21.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża 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 Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub
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szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
24.5.2. Skład mieszanki cementowo-gruntowej
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w niniejszej
specyfikacji, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi powyżej.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną.
24.5.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach
typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w
taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy
ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby
zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa
powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy
użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Pojawiające się w czasie
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane
przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w
PN-S-96012. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe,
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. W
miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej
szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź
wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować
kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek
roboczych.
Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w
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warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
24.5.4. Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/220 lub 250/330 w ilości od 0,5 do 1,0
kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora
nadzoru,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać
żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżniera.
24.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
24.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
24.6.2.

Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego
podłoża stabilizowanego cementem podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczególnienie badań
badań
na powierzchnia
lub
dziennej działce ulepszonego
podbudowy
podroboczej
łoża przypadająca
na jedno badanie
1
Uziarnienie mieszanki gruntu
2
Wilgotność mieszanki gruntu z cementem
2
600 m2
3
Zagęszczenie warstwy
5
6
7

Grubość
ulepszonego
podłoża
lub 3
400 m2
podbudowy
Wytrzymałość na ściskanie
4 próbki
400 m2
− 28-dniowa przy stabilizacji cementem
przy projektowaniu i w przypadkach
Mrozoodporność
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8

Badanie cementu

9
10

Badanie wody
Badanie właściwości gruntu
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wątpliwych
przy projektowaniu składu mieszanki i przy
każdej zmianie
dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej zmianie
rodzaju gruntu

Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną. W takim wypadku, za
zgoda Inżyniera można zrezygnować z wykonywania w/w badań.
Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST-21.
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
W przypadku użycia gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej
wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną, badania nie są konieczne.
Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubość warstwy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej
zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14
dniach. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
specyfikacji.
W przypadku użycia gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, wyprodukowanej
wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną, badania wykonywać w przypadku stwierdzenia miejsc
o wątpliwej wytrzymałości, na polecenie Inzyniera.
Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.
24.6.3.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica
poniżej:
Lp.
Wyszczególnienie
badań
i Minimalna częstotliwość
pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co
20 m
łatą na każdym pasie ruchu
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3
4
5
6
7

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość ulepszonego podłoża

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10
telefax (085) 745 57 15

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
W 3 punktach w każdym przekroju co 100 m
co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

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

Szerokość podbudowy
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.
Równość ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 . Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć
łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża, a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
Grubość ulepszonego podłoża
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +1 cm.
24.6.4.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża

iewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych badanego fragmentu przekraczają wielkości określone w p. 24.6.3, to warstwa ta
zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża lub podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o
więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien
poszerzyć ulepszone podłoże na pełną grubość. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
iewłaściwa grubość ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
ulepszonego podłoża przez zerwanie wadliwego fragmentu wykonanej warstwy, usunięcie
zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej
grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
iewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w specyfikacji, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich
właściwościach na koszt Wykonawcy.
W przypadku użycia gotowej mieszanki gruntu
stabilizowanego cementem, wyprodukowanej wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną, badania
wykonywać w przypadku stwierdzenia miejsc o wątpliwej wytrzymałości, na polecenie Inżyniera.
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24.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
24.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
24.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
- PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU – ST 24
WSTĘP

25.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem podbudowy z chudego betonu wg Dokumentacji Projektowej.
25.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Podbudowa z chudego betonu - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment
nośnej części nawierzchni drogowej, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
25.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
25.2.1. Cement
Zgodnie z punktem 24.2.1 Specyfikacji ST 23
25.2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki z betonu należy stosować:
− żwiry i mieszanka wg PN-B-11111,
− piasek wg PN-B-11113,
− kruszywo łamane wg PN-B-11112,
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004.
oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej
powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy
minimalnym zużyciu wody i cementu, a więc ich krzywe uziarnienia powinny odpowiadać
wartościom określonym w tablicy nr 2 i na rysunkach nr 1 i nr 2; wg normy PN-S-96013.
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25.2.3. Chudy beton
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych
poniżej:
- zawartość cementu nie powinna przekraczać 130 kg/m3,
- skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p.222,
- wytrzymałość betonu na ściskanie po 7 dniach i po 28 dniach odpowiednio – 3,5-5,5 MPa i 6,09,0 Mpa.
- nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7%,
- średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z normą PN-S96014:1997 nie powinna być większa niż 30% wartości średniej wytrzymałości próbek
niezamrażanych.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną. Wtedy wykonanie
w/w badań nie jest konieczne.
25.2.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu
Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane:
− preparaty powłokowe wg aprobat technicznych,
− folie z tworzyw sztucznych,
− wóknina wg PN-P-01715,
− asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170.
25.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
25.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się mechanicznymi środkami transportu, które
nie powinny powodować:
- naruszenia jednorodności mieszanki,
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
25.5. WYKONANIE ROBÓT
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej
5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.
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Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują
na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.
25.5.1. Przygotowanie podłoża
Rzędne podłoża nie powinny mieć w stosunku do rzędnych projektowanych odchyleń większych niż
+2 cm.
25.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wykonawca ustali skład mieszanki zgodnie z PN-B-06250:1988. Mieszankę betonu o ściśle
określonej recepturze należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną.
25.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie należy wykonywać układarkami mechanicznymi zapewniającymi równomierne jej
rozłożenie. Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Układanie bez prowadnic może odbywać się w wyjątkowych przypadkach, za zgoda
Inżyniera. Po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby
wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość
prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym.
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. Od strony
wewnętrznej należy zabezpieczyć przed przyczepnością betonu. Prowadnice powinny być
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. Przy stosowaniu układarek mechanicznych z
szalunkiem ślizgowym nie jest wymagane stosowanie prowadnic. Podbudowę z betonu wykonać
grubości zgodnie z dokumentacją projektową. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie powinno rozpocząć się od niżej
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę
wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd, teksturę i połysk, a grube ziarna kruszywa winny być widoczne lub znajdować się
bezpośrednio pod powierzchnią. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu
wiązania cementu. Zagęszczenie jest wykonane zgodnie z normą wówczas, jeśli powierzchnia
warstwy ma jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna kruszywa są widoczne lub znajdują się
bezpośrednio pod powierzchnią. Zagęszczenie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego niż 1,00 określonego wg normalnej metody Proctora (PN-B-04481). Wykonawca
powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. W przeciwnym razie, przy
podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą.
Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej
obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy.
W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych.
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W podbudowie, w początkowej fazie twardnienia należy wykonać-naciąć szczeliny (dylatacje
pozorne) o głębokości: 5 cm dla podbudów gr. 15 cm (w kwadratach 1,8 m x 1,8 m) i 7 cm dla
podbudów gr. 20 cm (w kwadratach 3,5 m x 3,5 m), o szerokości 3-5 mm.
25.5.4. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu (przed upływem 90 minut) poddana
pielęgnacji za pomocą środków określonych w pkt. 25.2.4 niniejszej specyfikacji.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać
się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
25.5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę
do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch, na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących
napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak
opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
25.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
25.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót, a także projekt mieszanki i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi w celu akceptacji.
Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną. Wtedy wykonanie
w/w badań nie jest konieczne.
25.6.2.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z betonu:
Lp.
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalne ilości
Maksymalna powierzchnia
badań
podbudowy
na jednej działce
na jedno badanie
roboczej
Wilgotność mieszanki
2
600 m2
betonowej
Zagęszczenie mieszanki
2
600 m2
betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
2
600 m2
Grubość podbudowy
2
600 m2
Wytrzymałość na ściskanie po 7
3 próbki
400 m2
dniach
Wytrzymałość na ściskanie po
3 próbki
400 m2
28 dniach
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dla każdej partii
dla każdego wątpliwego żródła
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inspektora
Nadzoru
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inspektora
Nadzoru

Do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć gotowej mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem, wyprodukowanej w wytwórni i posiadającej aprobatę techniczną. Wtedy wykonanie
w/w badań, za zgodą Inżyniera, nie jest konieczne.
Grubość warstwy podbudowy
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może
różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy 16 cm wykonanych z
badanego betonu. Należy pobrać losowo 6 próbek zgodnie z PN-S-96013. Badania wykonać zgodnie
z PN-S-96013.
Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm.
Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1cm, -2cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±
3cm.
25.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
25.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
25.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-B-06250 Beton zwykły
- PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
- PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ – ST 25
WSTĘP

26.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych, dojazdów, chodników, opasek z kostki betonowej
wg Dokumentacji Projektowej.
26.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
awierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z betonu,
kamienia lub innego materiału.
26.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
26.2.1. Kostka brukowa betonowa
Przewiduje się zastosowanie kostki betonowej z odzysku (rozbiórki chodnika). W przypadku złego
stanu kostki przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubości 6
cm i 8 cm, szarej i czerwonej, HOLLAND i UNISTONE. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
nowej betonowej kostki brukowej jest przedłożenie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna
być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity
dla całej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy,
zabrudzenia niezmywalne wodą – niedopuszczalne. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i
szorstka, a krawędzie kostek równe
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości - +3 mm,
- na szerokości - +3 mm,
- na grubości - +5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
Lp. Cechy
Wartość
1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z 6 kostek
60
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co
50
najmniej 10 kostek).
2
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż
5
3
Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych
Brak
b) strata masy, %, nie więcej niż
5
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż, %
20
4
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej
4,0
niż
5
Szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem
50
angielskim nie mniejszy niż
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Badanie kostki betonowej należy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. Kształt,
kolor sposób układania
i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
26.2.2. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712.
26.2.3. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierać zawiesiny.
26.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej
zakup w specjalistycznej wytwórni),
– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym ubiciu
ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie
kostki.
26.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m.
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach.
26.5. WYKONANIE ROBÓT
Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanym wcześniej podłożu.
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić obrzeża betonowe. Po wykonaniu tych czynności
należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypkę wyprofilować. Kostkę
należy układać w rzędy poprzeczne. Szczeliny między kostkami powinny wynosić 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. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić
mieszanką piaskową, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni
z kostek brukowych zastosować 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.
26.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.
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W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar
lub badanie. Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do
wbudowania.
26.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
26.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
26.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
- PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
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NAWIERZCHNIE ŻWIROWE – ST 26

27.1.

WSTĘP

27.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem nawierzchni ze żwiru rzecznego wg Dokumentacji Projektowej.
27.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
27.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Przewiduje się użycie kruszywa naturalnego - żwiru rzecznego, kolorowego o granulacji 8/32 mm.
27.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
27.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
27.5. WYKONANIE ROBÓT
Kruszywo rozkładać w warstwie o jednakowej grubości w sposób mechaniczny lub ręczny. Grubość
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu wraz z klińcem
była równa grubości warstwy założonej w Dokumentacji Projektowej. Klinowanie wykonywać,
rozsypując kliniec stopniowo w małych ilościach, przy ciągłym zagęszczaniu. Grubość warstwy
klińca powinna być taka aby zostały nim wypełnione wszystkie wolne przestrzenie w kruszywie
grubym. Klinowanie prowadzić do chwili ustania penetracji kruszywa grubego przez kruszywo
drobne. Po zagęszczeniu, nadmiar kruszywa drobnego (klińca) należy usunąć.
27.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
27.6.1. Sprawdzenie w zakresie:
- uziarnienia i wilgotności kruszywa, zagęszczenia warstwy i zawartości zanieczyszczeń
obcych;
Wszystkie kruszywa nie spełniające w/w wymagań zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wykonawca
przedłoży świadectwo zgodności na kruszywo przeznaczone do wbudowania.
27.6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń
warstw konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako
całości oraz na jej trwałość.
- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia
od projektowanej osi drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m,
- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 5 cm, 1 pomiar co 25 m.
27.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
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27.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
27.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w
budownictwie drogowym.
- PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.
- PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
- PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
- PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.
- PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
- PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
- PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
- PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
- PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
- PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie.
- PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles.
- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
- PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
- BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
- PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- PN-B-06714/26:1978 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
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KRAWĘŻNIKI – ST 27
WSTĘP

28.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem krawężników (z ławami) wg Dokumentacji Projektowej.
28.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
28.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
28.2.1. Krawężniki
Krawężniki uliczne betonowe prostokątne ścięte rodzaj „a” jednowarstwowe gatunku I o wymiarach
100x15x30 cm, które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać świadectwo zgodności z
aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia).
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- długość - +8 mm,
- szerokość i wysokość - +3 mm.
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys,
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej:
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna
wielkość
wad
i
uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
niedopuszczalne
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max.
2
- długość, mm, max
20
- głębokość, mm, max
6
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4%
oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy
Boehmego powinna wynosić max. 3mm.
28.2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa powinna być zgodna z normą PN-B-14501:1990.
28.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.

Zadanie 9 B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA” wchodzącego w skład Projektu
”Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”

137

FIRMA „RI G” Dawid Bujwicki
IP:542-183-36-45

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 44/10
telefax (085) 745 57 15

Ponadto:
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- betoniarek,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
28.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem
mechanicznym.
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji składników,
zmiany składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia.
28.4.1. Składowanie
Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania.
Składowanie krawężników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników
zewnętrznych na beton.
28.5.

WYKONANIE ROBÓT

28.5.1. Wykonanie koryta pod ławy
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia.
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97.
28.5.2. Ława z betonu
W gruntach spoistych ławy wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych należy stosować
szalowanie. Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i
niezmienność układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym. Ławę należy ręcznie rozścielić warstwami,
wyrównać i zagęścić mieszankę betonową, po czym pielęgnować beton wodą. Betonowanie ław
wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
28.5.3. Ustawianie krawężników
Odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna być zgodna z dokumentacją
projektową. Krawężniki na ławie betonowej ustawić na 3 cm warstwie podsypki cementowopiaskowej (1:4).
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny przed
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane
wodą. Zalewanie spoin zaprawą stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie
betonowej.
28.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
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28.6.1. Kontrola materiałów
Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej na
budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy. Sprawdzenie katów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika badanego naroża i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
28.6.2.

Sprawdzenie ustawienia krawężników i korytek ściekowych polega na
skontrolowaniu:
− odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każdy odcinek
nie dłuższy niż 100 m),
− odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - max. +1 cm (na
każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika),
− równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą +1 cm (2 pomiary na
każde 100 m), - sprawdza się przez przyłożenie 3-metrowej łaty,
− dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (co 10 m),
− szerokość spoin nie może przekraczać 1 cm.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawężnik można uznać za
wykonany prawidłowo.
28.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
28.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
28.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
- PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
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OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE – ST 28
WSTĘP

29.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem i odbiorem obrzeży betonowych wg Dokumentacji Projektowej.
29.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
29.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
29.2.1. Obrzeża nowe
Obrzeża betonowe gatunku 1 o wymiarach On – I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-04/04,
które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać świadectwo zgodności z aprobatą
techniczną (każda dostarczona na budowę partia). Mogą być również stosowane obrzeża długości 75
cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- długość - +8 mm,
- szerokość i wysokość - +3 mm.
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys,
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej:
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna
wielkość wad
i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), Niedopuszczalne
mm
krawędzi i naroży
ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max.
2
- długość, mm, max
20
- głębokość, mm, max
6
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4%
oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy
Boehmego powinna wynosić max. 3 mm.
29.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
29.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
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29.4.1. Składowanie
Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie obrzeży powinno być
zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
29.5.

WYKONANIE ROBÓT

29.5.1. Wykonanie koryta
Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia.
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
29.5.2. Podsypka
Podsypkę wykonać przez zasypanie koryta piaskiem na grub. 5 cm i zagęszczenie z polewaniem
wodą. Stopa ludzka nie powinna pozostawiać wyraźnego śladu.
29.5.3. Ustawianie obrzeży
Obrzeża ustawić na warstwie podsypki w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni
obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacją projektową. Zewnętrzna ściana obrzeża
powinna być po jego ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Należy je
wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
29.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
29.6.1. Kontrola materiałów
Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej na
budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy. Sprawdzenie katów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika badanego naroża i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.
29.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
29.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
29.9.
-

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża.
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REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK – ST 29
WSTĘP

30.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych wg Dokumentacji Projektowej.
30.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
30.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
Mieszanka betonowa
Klasy B-30 konsystencji gęstoplastycznej zgodnie z normą PN-B-06250 posiadająca:
- nasiąkliwość + 4%,
- mrozoodporność określoną stopniem mrozoodporności - F150.
Przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.
Cement
Powinien odpowiadać ustaleniom ST D.08.01.01.
Piasek
Powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711.
Woda
Powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierać zawiesiny. Woda pochodząca z wodociągu może być stosowana bez badań
laboratoryjnych.
Deskowanie
Powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu.
30.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
30.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
30.5.

WYKONANIE ROBÓT

30.5.1. Zakres robót
Rzędne wysokościowe należy dostosować do dokumentacji projektowej.
30.5.2. Roboty rozbiórkowe
Demontaż urządzeń; gruz pochodzący z rozbiórek należy zebrać, załadować na środki transportowe i
wywieźć poza teren budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót.
30.5.3. Ułożenie betonu
W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ręcznie lub w miarę
możliwości z użyciem wibratora pogrążalnego. Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną
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starannością i może być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zewnętrzne powierzchnie
wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki, zwarty, jednorodny.
30.5.4. Pielęgnacja
Należy zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca
się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia
wyższej od +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2
razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami.
30.5.5. Osadzenie elementów
Urządzenia osadzić na fundamentach zgodnie z dokumentacją projektową.
30.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
30.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
30.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
30.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-06250:1988 Beton zwykły.
- PN-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.
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ELEKTRYKA – ST 30

31.1.

WSTĘP

31.1.1.
Zakres Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnątrz budynków stacji uzdatniania wody i ujęć wody oraz
wykonanie tras kablowych zewnętrznych wg Dokumentacji Projektowej.
31.1.2.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
31.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
31.2.1.
Wymagania podstawowe
Podstawowymi materiałami są:
- Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej
- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy oświetleniowe
- Gniazda i łączniki
- Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
31.2.2.

Wymagania szczegółowe

Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:
- przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-HD 308 S2:2007
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego.
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym 15kV należy stosować folię koloru czerwonego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
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Przepusty kablowe i osłonowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone
warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
Szafy sterujące i zasilające
Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji
rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace instalacji i urządzeń elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek
oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny,
zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub
jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek.
Osprzęt kablowy
Głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jago napięcia znamionowego,
przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Własności muf i głowic wg.
PN-90/E-06401.
31.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
31.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Środki transportu:
•
samochód dostawczy do 0,9 t
•
samochód dostawczy do 3,5 t
•
ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)
•
dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t
•
podnośnik montażowy PHM samochodowy
•
przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t
•
przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t
•
przyczepa skrzyniowa 3-5·t
•
samochód samowyładowczy 5-10·t
•
koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3
•
żuraw samochodowy 5-6·t (1)
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31.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Urządzenia i materiały dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturę, łączniki i materiały
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
31.5.

WYKONANIE ROBÓT

31.5.1.
Rozdzielnice o napięciu do 1kV
Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe
1.
Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić:
• Łatwy dostęp
• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób
2.
Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu.
4.
Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
•
w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze
•
zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu
•
założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1]
•
dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych
•
założyć osłony zdjęte w czasie montażu
•
sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją
31.5.2. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montażowej wytwórcy,
b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków:
- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować
zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych,
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do
mocowania,
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º,
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i
bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia
napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m,
- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa
wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących do umieszczania kotew
włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy
wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu
kołków.
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Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych
części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne,
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.
31.5.3.
Trasowanie, kucie bruzd i przebić
Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i
pionowych.
Kucie bruzd
1.
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu
instalacji
2.
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości podłoża.
3.
Przy układaniu dwóch luk kilki rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka,
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
4.
Rury zaleca się układać jednorazowo.
5.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych
6.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą całą rura powinna być pokryta tynkiem
7.
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać
łagodnym łukiem o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 2.5.2.
8.
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w
taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą one być również
zatapiane w warstwie podłogi.
Wykonanie przebić
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz
budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,
bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów,
elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji.
Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od szerokości
przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi poprzeczne
korytek należy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejścia
pionowe do urządzeń należy zabetonować w podłożu.
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31.5.4.
Układanie rur, listew i osadzanie puszek
Układanie rur
1.
Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osaczonych w podłożu wg. p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny być
pozbawione ostrych krawędzi.
2.
Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie
końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur.
3.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania
długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za
pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy te umożliwienia
przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
4.
Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję
elementów kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość
swobodnego wciągania przewodów.
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury w mm
Promień łuku w mm

5.
6.

18
190

21
190

22
250

28
250

37
350

47
450

Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami

Instalowanie puszek
1.
Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób trwały
przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. Puszki po
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
2.
Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w
ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami.
3.
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzonych rur.
4.
Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych.
5.
Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne.
6.
W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44
31.5.5.
Układanie przewodów
Dane ogólne
1.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami
2.
Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych
3.
Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany chlorowni
powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów.
4.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych.
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Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę.
Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:
• izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony
powinny mieć kolor żółto-zielony
• izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski
• izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-zielony z
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim
• izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów
wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego
Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V

Układanie przewodów w rurach
1.
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.
2.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np.
sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie wolno0 do
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.
Układanie przewodów na uchwytach
Przy układaniu przewodów na uchwytach:
• na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami
nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla kabli.
• rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów
estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy
uchwytami nie były widoczne.
Układanie przewodów w tynku
1.
Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi
2.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń
3.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne
4.
Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie
5.
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek
6.
Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak aby nie
uszkodzić żył przewodu.
7.
Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
8.
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem
9.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi, w złączeniach płyt itp.
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Układanie przewodów na korytku
Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek.
Przewody na korytkach układać jednowarstwowo.
31.5.6.
Łączenie przewodów
1.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.
2.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
3.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
4.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
5.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadzać warstwy cyny.
6.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek
zamiast cynowania).
31.5.7.
Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników
1.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny.
2.
Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonać na tych podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach – w zależności
od miejsca montażu odbioru.
3.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku oraz
korozją.
4.
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiorników muszą być chronione.
31.5.8.

Montaż osprzętu elektrycznego

Montaż gniazd wtyczkowych i łączników
1.
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
2.
Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych.
łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaż opraw oświetleniowych
1.
Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:
- wyznaczenie miejsca przykręcenia
- przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy
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-

2.
3.
4.

czyszczenie oprawy
otwarcie i zamknięcie oprawy
obcięcie i zarobienie końców przewodów
wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem
- zamontowanie oprawy
- podłączenie przewodów
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączek 3-biegunowych.
Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy
zgodnie z [10.1.1]

31.5.9. Uziomy i przewody uziemiające
Dane ogólne
Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, funkcji
jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór
wyposażenia powinno być takie aby:
- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad
bezpieczeństwa i funkcjonalnych
- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich
oddziaływania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane
środki zabezpieczające.
Uziomy
1. Jako uziomy mogą być stosowane:
- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi
- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi
- elementy metalowe usadzone w fundamentach
- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi
2. Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów:
- rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i zamarzanie gruntu
nie powodowało zwiększenia rezystancji powyżej wymaganych wartości.
- zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na uszkodzenia
mechaniczne i korozję.
Przewody uziemiające
1.
Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą 3.1.
Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających
Zabezpieczenie przed
uszkodzeniem
mechanicznym
Zabezpieczone przed korozją
Jak przewody ochronne
Nie zabezpieczone przed
korozją

Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem
mechanicznym
16mm2 Cu
16mm2 Fe
25mm2 Cu
50mm2 Fe
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Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny
i trwały, zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku
stosowania zacisków, nie powinny one powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub
przewodu uziemiającego.

Główna szyna uziemiająca
1.
W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk
uziemiający. Do głównej szyny należy przyłączyć:
- przewody uziemiające
- przewody ochronne
- korytka kablowe
- przewody połączeń wyrównawczych głównych
- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające
2.
W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające odłączenie
przewodów w celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno być
wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć
możliwość rozłączenia tylko przy pomocy narzędzi.
31.5.10.
Połączenia wyrównawcze główne
1.
Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć:
- przewód ochronny obwodu rozdzielczego
- główną szynę uziemiającą
- rury i inne urządzenia technologiczne obiektu
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów
- korytka kablowe
2.
Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu
połączeń głównych możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku.
3.
Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne)
powinny mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być
jednak mniejszy niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 Cu. W przypadku
stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający
taką samą obciążalność prądową.
31.5.11.

Przewody ochronne

Przekroje przewodów ochronnych
Minimalne przekroje przewodów ochronnych wg tablicy:
Przekrój przewodów fazowych instalacji S
Minimalny przekrój odpowiadającego
(mm2)
przewodu ochronnego (mm2) mm2
S<lub=16
S
16<S<lub=35
16
S>35
S/2
1.

W przypadku gdy dobrany przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany
przewód musi mieć konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru
według tablicy.
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O ile przewód ochronny nie jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być
mniejszy niż:
- 2,5 mm2 o ile zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym
- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaje przewodów ochronnych
Jako przewody ochronne mogą być stosowane:
- żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych
- izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi
- metalowe powłoki, ekrany, pancerze niektórych rodzajów przewodów i kabli, o ile mają
odpowiedni przekrój i dopuszcza ich wykorzystanie producent.
Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych
Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie
następujących wymagań:
- przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi
- połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia kontroli i
badań. Wymóg nie dotyczy połączeń spawanych i w obudowie nierozbieralnej.
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej, a kontrolne
połączenia rozbieralne powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy użyciu narzędzi.
- w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość
przewodów ochronnych.
- ochronnych ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem
przetężeniowym, to przewody ochronne powinny być prowadzone razem z przewodami
roboczymi lub ich najbliższym sąsiedztwie.
31.5.12.

Instalacja odgromowa

Wymagania ogólne
1.

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń
piorunoochronnych podane zostały w tablicy jn (10.3.29)

Poziom ochrony

Materiał

Zwód
mm2

I do IV

Cu
Al.
Fe

35
70
50

2.

3.
4.

5.

Przewód
odprowadzający
mm2
16
25
50

Uziom
mm2
50
80

Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia
piorunochronnego (druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.
Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować złącza
dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji.
Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia
piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako
nierozłączne lub rozłączne.
Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako:
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spawane
śrubowe
zaciskowe
powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów
żelbetonowych.

Zwody poziome (10.3.27-29, 10.3.32-34)
1. Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu
2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy
wyposaży w zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu
3. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może by mniejszy
niż 10 cm)
4. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu należy uszczelni miejsca zainstalowania
6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z
pokryciem dachu
Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających (10.3.27-29, 10.3.32-34)
1. Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w rurkach w
zatynkowanych bruzdach
2. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej trasie pomiędzy
zwodem a przewodem uziemiającym
3. Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt
specjalistyczny nie niszczący szczelności dachu
4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać w sposób rozłączny za
pomocą zacisków probierczych. Zaciski należy instalować w miejscach łatwo dostępnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokości 0,8m nad ziemią
5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub
jedną śrubę M10. Należy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas
okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.
6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać spawając lub połączeniami
śrubowymi.
7. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub
lakierem asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do odległości 0,2m w ziemi
8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające
powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami odprowadzającymi
sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty należy
stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm
lub φ 12mm
Wykonywanie uziomów (10.3.27-29, 10.3.32-34)
1. Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych
budynku
2. Wykopy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z
uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu, gruzu.
3. Uziomy sztuczne należy wykona z materiałów podanych w punkcie 5.12.1.
4. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.
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5. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza
niż 1m. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10Ω dopuszczalne jest
zmniejszenie tej odległości do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia
ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta lub
rura winidurowa), tak aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w
ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1m.
Badania techniczne i pomiary kontrolne
Pomiar rezystancji uziomu naturalnego
-

-

-

Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem
przewodów uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami
sztucznymi
Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od
miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40 m.
Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by
większe od 50%. W przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego
Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar należy wykonać
przed połączeniem uziomu z innymi uziomami.
Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykona
pomiary rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z
fundamentu.
31.5.13. Ochrona przepięciowa
Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony przepięciowej
należy instalować dla przewodów L1, L2, L3.
Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy do
szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty.
31.5.14. Próby po montażowe
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp.
2. Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w
którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w
oddzielnych pozycjach.
3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę
odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.
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4. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i
zakres prac rozruchowych ustala inwestor.
5. Zakres podstawowych prób montażowych:
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą
- określenie obwodu
- oględziny instalacji
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
- odłączenie odbiorników
- pomiar ciągłości obwodu
- podłączenie odbiorników
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie
pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ziemią
[przewody PE należy traktowa jako ziemię] – rezystancja izolacji przewodów przy napięciu
probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5 MΩ.
c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. różnicowoprądowego
- pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być
mniejszy od znamionowego Idn]
- pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania]
- pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30Ω dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10Ω dla uziomu instalacji
odgromowej.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy
załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączone zgodnie z programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych
zacisków
- silniki obracają się we właściwym kierunku
Próby powinny odpowiadać [10.3.23]
d) pomiary rozdzielnicy SN 15 kV
- działania wyłączników, rozłączników i uziemników rozłączników w polach zasilających,
odpływowych, sprzęgłowych i transformatorowych,
- sprawdzenia zabezpieczeń, stanu połączeń śrubowych w obwodach prądowych, poprawność
działania zamknięć w celkach.
Po zakończeniu sprawdzeń, należy wykonać:
- badanie wyłączników, rozłączników SN w tym oględziny, pomiar rezystancji i próby
funkcjonalne.
- badania obwodów SN w tym próby izolacji napięciem probierczym przemiennym i pomiar
rezystancji izolacji.
- badania transformatora w tym pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar rezystancji izolacji
uzwojeń, pomiar prądu biegu jałowego, pomiar przekładni, sprawdzenie grupy połączeń.
- badania stanu uziemienia i pomiar rezystancji uziemienia stacji.
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31.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Próby montażowe i rozruchowe
1.
Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą
jakoś instalacji.
2.
Wymogi dla pomiarów:
- izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna
by większa niż 0,5MΩ.
- pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
- pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/
- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być
większa niż 10 omów/
- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być
większa niż 30 omów/
- pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
być większa niż 5 omów
31.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
31.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
31.9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenia
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz.
1156).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz.U.2005.2.6)
ormy
PN-EN 12464:1:2004
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-441:2000
PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona
przed
przepięciami
atmosferycznymi
lub
łączeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
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instalacjach obiektów budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem
napięcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem
przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w
zależności
od
wpływów
zewnętrznych.
Ochrona
przeciwpożarowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalnośc prądowa
długotrwała przewodów.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony
przed przepięciami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łaczenia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wanne lub basen natryskowy.
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunoochronnych.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i
sprawdzanie.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Częśc 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów
i uziemienia.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania
ogólne.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
specjalna.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami
lub cyframi.
Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badań odbiorczych
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
wyższym od 1kV
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa – linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi
gołymi.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 V –
Ogólne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV
(ark. 01-06).
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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TELETECHNIKA (SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
SSWIN) – ST 31

32.1.

WSTĘP

32.1.1.

Zakres Robót

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z
wykonaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN budynków stacji uzdatniania wody wg
Dokumentacji Projektowej.
32.1.2.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.
32.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3.
32.2.1.

Wymagania szczegółowe

System Sygnalizacji Włamania i apadu
Elementami składowymi systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) są:
• czujki ruchu przestrzenne,
• kontaktrony magnetyczne (czujki otwarcia),
• manipulatory,
• sygnalizatory akustyczno-optyczne,
• centrala alarmowa,
• podcentrale alarmowe.
• komputer z oprogramowaniem.
Jako medium transmisyjne należy stosować przewody i kable wyspecyfikowane w projekcje.
Przewody w budynku prowadzić zgodnie z oznaczeniami na projekcie (w naściennych listwach,
rurach montowanych natynkowo, bądź rurach montowanych pod tynk). Stosować zasadę
prowadzenia tras przewodów w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.
Przewody i kable teletechniczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń teletechnicznych w budynkach powinno
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich
wzajemnego usytuowania.
Urządzenia SSWiN należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych a jednocześnie
zapewnić im jak najlepsze lokalizacje by ich skuteczność była największa.
Czujki ruchu przestrzenne powinny mieć zapewnioną jak najlepszą widoczność oraz nie mogą być
niczym przesłaniane.
Kontaktrony magnetyczne (czujki otwarcia) powinny być tak zainstalowane na drzwiach, oknach i
włazach by każde otwarcie powodowało ich zadziałanie. Ponadto sposób montażu (odległości od
krawędzi kontrolowanych otworów) powinien uniemożliwić próby unieszkodliwienia kontaktronu
obcym magnesem.
Manipulatory montować w miejscach łatwo dostępnych ale muszą być instalowane w zamykanych
obudowach.
Sygnalizatory montować miejscach o szczególnie utrudnionym dostępie dla osób niepowołanych
(możliwie wysoko). A ponadto sygnalizatory powinny być jak najlepiej widoczne i słyszalne.
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Centrala oraz podcentrale to urządzenia do których dostęp bezpośredni może mieć tylko serwis (w
przypadku konserwacji czy naprawy).
Urządzenia SSWiN należy rozmieścić zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem
podczas realizacji zmian w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia
pomieszczeń i stref ochrony. Metody montażu urządzeń powinny spełniać wymogi stosownych
przepisów krajowych a także wymagania związane z danym obiektem. Mocowania urządzeń
powinny spełniać również wymagania zawarte w instrukcjach i DTR producenta. Sposób i wybór
mocowania może zależeć od wymagań otoczenia. Jeżeli w wymaganiach użytkowych zawarto
wymóg przeprowadzenia szkolenia, to dostawca powinien zapewnić szkolenie w stopniu
dostatecznym dla umożliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniających prawidłową
obsługę systemu.
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z dalej wymienionych
dokumentów: atest, certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności.
Instalację powinni wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych zasilających urządzenia systemu
SSWiN muszą być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu
przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych muszą
być wykonane wyłącznie z miedzi. W obwodach stosować oddzielny przewód ochronny (PE) i
neutralny (N).
W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej należy stosować wyłączniki nadmiarowe:
• o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników,
• wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć
• o odpowiedniej charakterystyce czasowo-prądowej.
Jako środek uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki
ochronne różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość
znamionowego prądu wyłączającego) określa dokumentacja projektowa.
W instalacjach elektrycznych stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące
przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do
krawędzi ścian i stropów. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający
ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać bezkolizyjność
z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w MΩ/km. winna
wynosić dla kabli do 1 kV
• o izolacji gumowej - 75 MΩ/km,
• izolacji polietylenowej -100 MΩ/km.
Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawia poniższa tabela:
%apięcie znamionowe obwodu
Rezystancja izolacji [MΩ] %apięcie probiercze prądu
[V]
stałego [V]
do 50V - obwody SELV i PELV
powyżej 50V do 500V

>0,25
>0,50

250
500

Obudowy (rozdzielnice) z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby
zapewnić łatwy dostęp. Należy jednocześnie zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.
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32.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
32.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
Środki transportu:
•
samochód dostawczy do 0,9 t
•
samochód dostawczy do 3,5 t
•
ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)
•
dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t
•
podnośnik montażowy PHM samochodowy
•
przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t
•
przyczepa do przewożenia kabli 4-7·t
•
przyczepa skrzyniowa 3-5·t
•
samochód samowyładowczy 5-10·t
•
koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3
•
żuraw samochodowy 5-6·t (1)
32.4.1.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Urządzenia i materiały dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturę, łączniki i materiały
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
32.5.

WYKONANIE ROBÓT

32.5.1.

Trasowanie.

Ogólne czynności związane z trasowaniem:
• wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku,
• wytyczenie miejsc pod montaż korytek i listew,
• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna
dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach
poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy.
Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych
atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się
wyziewów, obwody instalacji teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka
blaszane, PCV itp.
Przebicia.
Przy przejściach przez ścianę lub przez strop przebicia wykonać tak, aby nie osłabić konstrukcji
ścian i stropów. Przebicia należy dostosować do średnicy rury.
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Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne.
Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji teletechnicznych zalicza się instalacje
elektryczne, instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną,
telekomunikacyjną itd.
Instalacje te oraz towarzyszące im urządzenia przede wszystkim należy tak prowadzić i lokalizować,
aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz wpływ na
otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji i współpracujących z
nią urządzeń często prowadzą do powstania zagrożeń.
Instalacje powinny również być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie
nie prowadziły do ich uszkodzeń lub innych instalacji. Generalnie należy zapewnić takie odległości
pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami w czasie
zabiegów konserwacyjnych i remontowych.
Układanie rur.
Rury należy układać i mocować w uprzednio przygotowanym podłożu, łuki z rur sztywnych należy
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania.
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm
18
21
22

28

37

47

Promień łuku, mm
190
190
250
250
250
450
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy
rury. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu
kielichowych.
Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm
18
21
22
28
37
47
Długość kielicha, mm

35

35

40

45

50

60

Korytka i listwy instalacyjne.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• wytrasowanie miejsc pod montaż,
• wykonanie ślepych otworów w podłożu (ściany lub sufit),
• przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących,
• przykręcenie korytek,
• zmontowanie kształtek, pokryw, itp.
Wciąganie i układanie przewodów.
Do rur ułożonych, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z
jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie
przewodami.
Do listew i koryt przewody wkładać wiązkami. Przewody mają być ułożone luźno tak, aby można
było w przeszłości rozbudować bądź modyfikować instalację.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• rozwinięcie przewodu,
• sprawdzenie ciągłości żył,
• odmierzenie i cięcie,
• wciągnięcie przewodu,
• lub ułożenie przewodu w korytku, listwie, itp.,
• wprowadzenie końców przewodów do puszek (uchwytów gniazd), oznaczenie.
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Wymagania ogólne dotyczące robót:
• wszystkie przewody na obu końcach muszą być odpowiednio oznaczone,
• każde przejście przewodów przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub
odpowiednio obudowane,
• trasy przewodów, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać
łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów.
Mocowanie puszek i uchwytów gniazd.
Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.
Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki n/t w
systemach koryt PCV mocować tak samo jak koryta. Puszki po zamontowaniu należy przykryć
pokrywami montażowymi.
Uchwyty do gniazd montowanych w listwach i kanałach PCV montować poprzez zatrzaśnięcie
elementu w listwie (kanale). Po zamontowaniu uchwytu, należy zainstalować na listwie (kanale)
pokrywę.
Podejścia przewodów.
Podejścia instalacji teletechnicznych i elektrycznych do urządzeń o odbiorników należy wykonać w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach osłonowych,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach.
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od przewodów
ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja.
Podejścia przewodów do urodzeń montowanych na zewnątrz wykonach rurach bądź kanałach
osłonowych. Można wykorzystać również puste przestrzenie danej konstrukcji jeżeli montaż w niej
kabla z niczym nie koliduje.
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.
W instalacjach teletechnicznych i elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w
odpowiednim sprzęcie i osprzęcie teletechnicznym bądź elektrycznym. Przewody muszą być
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Nie wolno stosować
połączeń skręcanych.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ
prądu.
Długość odizolowanego przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie a zdejmowanie
izolacji przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Przyłączanie urządzeń i odbiorników.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj
instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na
dwa rodzaje:
• przyłączenia sztywne,
• przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych,
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje
się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i
przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.
32.5.2.

Montaż osprzętu i urządzeń SSWi .

Montaż czujek, kontaktronów i sygnalizatorów.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• przygotować podłoże,
• osadzić czujkę, kontaktron bądź sygnalizator,
• dokonać podłączeń,
• sprawdzić poprawność działania za pomocą urządzeń pomiarowych – kontroli dokonać po
stronie centrali bądź odpowiedniej podcentrali.
Montaż centrali alarmowej, podcentral, manipulatorów.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• ustawienie obudów na gotowym podłożu,
• wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą,
• sprawdzenie i dokręcenie śrub,
• malowanie poprawkowe,
• montaż elementów systemu (płyty głównej centrali, płyt podcentral – modułów zbierania danych,
ekspanderów wejść, manipulatorów, interfejsów transmisji danych),
• poprawność działania zainstalowanych urządzeń zweryfikować po podłączeniu do komputera z
zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym.
32.5.3.

Montaż wyposażenia obudów (skrzynek rozdzielczych)

Zawarte w dokumentacji projektowej opisy i zestawienia materiałowe są w stopniu wystarczającym
uzupełnieniem niniejszej specyfikacji oraz dopełniają także dane potrzebne do skompletowania
obudów z wyposażeniem i sporządzenia kalkulacji cenowej.
32.5.4.

Montaż obudów (skrzynek rozdzielczych)

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
• przygotowanie podłoża,
• ustawienie obudowy (skrzynki rozdzielczej) na gotowym podłożu,
• wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą,
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skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń,
podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków,
podłączenie przewodu uziemiającego,
sprawdzenie i dokręcenie śrub,
malowanie poprawkowe.

Wymagania dodatkowe dotyczące robót:
We wszystkich obudowach (rozdzielnicach) powinien być umieszczony schemat ideowy połączeń z
opisem aparatury, podaniem wielkości znamionowych zabezpieczeń. Schemat powinien być
zabezpieczony przed kurzem i wilgocią (np. przez laminowanie).
32.5.5.

Montaż instalacji odgromowej

Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych,
równoległych i prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów. Wymagane
wartości rezystancji uziomów instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona poniżej tabela:
Grunty kamieniste
Rodzaje uziomów Grunt
podmokły,
bagienny, Wszystkie
pośrednie
rodzaje
i skaliste
próchniczny, torfiasty, gliniasty
gruntu
Uziomy poziome
Pionowe oraz stopy
10 Ω
20 Ω
40 Ω
fundamentowe
Uziomy otokowe
oraz
ławy
5Ω
30 Ω
50 Ω
fundamentowe
Zaleca się łączyć uziemienie urządzenia odgromowego z uziemieniem urządzeń
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń
technologicznych, znajdujące się w odległości nie większej niż 2 mb od uziomów instalacji
odgromowych, a niewykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca się łączyć z tymi uziomami
bezpośrednio lub za pomocą ochronników.
Odległość kabli układanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie powinna być mniejsza niż
1mb.
32.5.6.

Linie kablowe zewnętrzne.

Wymagania ogólne
Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny
być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do budowy linii innych kabli niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest po
uzgodnieniu w obowiązującym trybie z Inwestorem (użytkownikiem).
Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Kable jednożyłowe układane w
wiązkach należy łączyć ze sobą opaskami w odległościach nieprzekraczających 2,5 m.
Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń
technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z użytkownikiem i z
zachowaniem warunków określonych przez użytkownika.
Kable można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest,
aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże.
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
W miejskiej infrastrukturze o dużej ilości sieci podziemnych wszelkie wykopy dla ułożenia kabli
bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.
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Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii
kablowych.
W szczególności przed uszkodzeniami należy chronić przy pomocy osłon otaczających kable:
• ułożone w ziemi pod drogami dojazdami itp.,
• ułożone w miejscach na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłogi w miejscach dostępnych
dla osób nie należących do obsługi urządzeń elektrycznych,
• w miejscach przejść przez szczeliny dylatacyjne,
• w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami oraz innymi instalacjami i
urządzeniami podziemnymi,
• długość osłon otaczających przy skrzyżowaniach powinna uwzględniać szerokość przeszkody z
uwzględnieniem po 50 cm zapasu osłony z każdej strony.
Każdą linię kablową należy oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników.
Odległość pomiędzy oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m dla kabli ułożonych w ziemi i 20
m dla kabli ułożonych w kanałach i tunelach. Oznaczniki należy umieścić także w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach należy umieścić trwałe opisy
zawierające, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, rok ułożenia kabla oraz dla kabli
jednożyłowych znak fazy. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości
oznaczona folią z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego- dla kabli do 1kV) ułożoną, co
najmniej 25 cm nad kablem. Folia powinna mieć grubość przynajmniej 0,5 mm, zaś szerokość pasa
zapewniać przykrycie wszystkich kabli ułożonych w danym wykopie, lecz nie mniej niż 20 cm.
Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą oznaczników ściennych
umieszczonych na pobliskich budynkach lub ogrodzeniach, albo za pomocą słupków betonowych
zakopanych w ziemię i oznaczonych literą „M".
Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla
powinna wynosić, co najmniej:
• 50cm - dla kabli do 1kV przeznaczonych do oświetlenia terenu,
• 70cm - dla pozostałych kabli o napięciu do 1 kV.
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości
układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast
szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:
S = nd + (n-1) a + 20 [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,
d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.
Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
• 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej, temperatura otoczenia i temperatura
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
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Układanie kabli bezpośrednio w gruncie.
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą
rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego.
Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm.
Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien
osiągnąć, co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni
kabla powinna wynosić nie mniej niż:
• 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w
gruncie na użytkach rolnych,
• 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
• 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach
rolnych,
• 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu)
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
• 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
• 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu
znamionowym od 1 do 10 kV,
• 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót
• trasowanie (metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową),
• wykonanie wykopów (rowów),
• wykonanie podsypki z piasku (co najmniej 10cm),
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji kabli,
• odmierzenie i ciecie kabli,
• ułożenie kabli (linia falista - eliminacja możliwych przesunięć gruntu),
• zasypanie warstwą piasku (co najmniej 10cm),
• zasypanie warstwą gruntu rodzimego (co najmniej 15cm),
• ułożenie folii oznacznikowej,
• zasypanie wykopu,
• wyrównanie ziemi i przywrócenie stanu początkowego,
• próby po montażowe,
Zginanie kabli
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
• 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
• 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i
o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli
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wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nieprzekraczających
4,
15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i
o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych
o liczbie żył nieprzekraczających 4.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
górnej powierzchni rury, powinna wynosić, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona,
gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia
ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub
pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.
Skrzyżowania i zbliżenia kabli miedzy sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany
głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczną głębiej niż linia telekomunikacyjna.
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
Lp. Skrzyżowanie lub zbliżenie
%ajmniejsza
dopuszczalna
odległość w cm
Pionowa przy Pozioma
skrzyżowaniu przy
1
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do
25
10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
2
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
25
mogą się
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego
stykać
3
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do
50
10
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie
4
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
50
10
wyższe niż kV i nie przekraczające 10 kV z kablami
5
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe
50
25
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6
Kabli elektroenergetycznych z kablami
50
50
telekomunikacyjnymi
7
Kabli różnych użytkowników
50
50
8
Kabli z mufami sąsiednich kabli
25
W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi, zaleca się
krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli
elektroenergetycznych powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na
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długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach kabli z
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.
Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń
podziemnych
%ajmniejsza
dopuszczalna
odległość w cm
Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego
Pionowa
przy Pozioma
przy
skrzyżowaniu
zbliżeniu
1
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne,
30* przy średnicy
gazowe z gazem niepalnym i rurociągi z gazem rurociągu do 250
50
palnym o ciśnieniu do 0.5 atm
mm i 150** przy
średnicy większej
niż 250 mm
2
Rurociągi z cieczami palnymi
100
3
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
100
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at
4
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
BN-71 78976-31
wyższym niż
4 at palnymi
5
Zbiorniki
z płynami
200
100
6
Części podziemne linii napowietrznych (ustój,
80
pod
7
Ściany budynków i inne budowle np. tunele,
50
kanały
8
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań
50
50
atmosferycznych
*
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania
rury ochronnej stalowej
**
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania
rury ochronnej stalowej
32.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Oględziny instalacji teletechnicznych i elektrycznych.
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowany osprzęt i aparaty spełniają wymagania
techniczne zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich
parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane
oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na
pogorszenie parametrów technicznych i użytkowych.
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez
podłączone przewody. Należy również sprawdzić czy przewody, gniazda, sprzęt i urządzenia są
oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z przyjętym schematem.
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów.
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest
niedopuszczalne.
Ponadto w przypadku instalacji elektrycznych celem oględzin jest również stwierdzenie czy
zainstalowane środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z
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wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, doboru
przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i
łączących, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, oznaczenia
przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematów, tablic
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników,
łączników, zacisków, itp., połączeń przewodów.
32.7. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.
Roboty rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu.
32.8. CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.
32.9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Część 1:
Wymagania ogólne
2. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central
3. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
sygnalizatorów
4. PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze
5. EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Wymagania systemowe.
6. EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-białej.
7. EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowej.
8. EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Obiektywy.
9. EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia pomocnicze.
10. EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Monitory czarno-białe.
11. EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Monitory kolorowe.
12. EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia nagrywające.
13. EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Urządzenia do wydruku.
14. EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.
15. EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Transmisja obrazów wizyjnych.
16. EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia. Zalecenia dotyczące zastosowań.
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17. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990.
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
19. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
20. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
21. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
22. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
23. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
24. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
25. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
26. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
27. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi
28. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
29. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym
30. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
31. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
32. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
33. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
34. PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
35. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa
36. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia dołączenia
izolacyjnego i łączenia
37. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
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38. PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen
natryskowy
39. PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne
40. PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do
sauny
41. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
42. PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
43. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami
przewodzącymi
44. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych
45. PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
46. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
47. PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
48. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
49. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
50. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi
51. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod l P)
52. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
53. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
54. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod lP)
55. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn.
Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004r.
poz. 888
56. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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