SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Kunowej - fundamenty - etap 1.
Adres zadania: Kunowa, dz. nr ewid. 295/1 i 295/2, gmina Skołyszyn
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ST-0004. Roboty zabezpieczające
ST-0005. DrenaŜ opaskowy
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ST-00.00.00. Wymagania ogólne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
następujących robót:
•
•

tytuł robót: "Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Kunowej - fundamenty."
miejsce wykonania robót: Kunowa, dz. nr ewid. 295/1 i 295/2, gmina Skołyszyn

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.Określenia podstawowe
1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
3. Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
4. Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.
6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana
przez zaplecze budowy.
7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu
9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy .
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•

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaŜe
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

Dokumentacja projektowa .
•

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
•

•
•

•
•
•

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
•
•

•

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony e
cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
•

•

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
3. moŜliwością powstania poŜaru

Ochrona przeciwpoŜarowa.
•
•
•
•

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony poŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej.
•

•

•

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
•

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie na i z
terenu robót

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
•

•
•

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.
•

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiały
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
•
•

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wariantowe stosowanie materiałów.
•

•

Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość
zastosowania róŜnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów.
•

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3.Sprzęt
•
•
•

•

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót.
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 uŜytkowania.
Na Ŝądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
•
•
•

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.Wykonanie robót
•

•
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeŜeli
będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakości robót
•
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.
•
•
•

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót.
•
•

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
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8.Odbiór robót
Odbiór robót zanikających.
•
•
•
•
•

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór częściowy.
•
•
•

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny.
•
•

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy związane
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, 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 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99
póz. 476)
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
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9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu
Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58)

8

ST-0001. Roboty ziemne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
•
•
•
•

"Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robót ziemnych"
"Roboty ziemne zmechanizowane"
"Ręczne roboty ziemne,ręczne rob. ziemne bez transp. urobku"
"Ręczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn."

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
•
•
•
•
•

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj. łyŜki 0,40m3 w gruncie kat. III
Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyŜki 0,40m3 w gruncie kat.III, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie
kat. III, ze złoŜeniem urobku na odkład - objętość chudego betonu
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i
szerokości 0,8-1,5m - wraz z zagęszczeniem warstwami gr. 20 cm

1.4.Określenia podstawowe
Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyŜej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych
przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechanicznie lub ręczne
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonanym wykopie.
Głębokość wykopu - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
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•
•
•

•

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrebie punktu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, połoŜone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
gdzie:
ls = Pd/Pds

•

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3).
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 Mg/m3).
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzującą zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
gdzie:
U = d60/d10

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca
jego element lub słuŜąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych
Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.
RozróŜnia się następujące grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. w
wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem
wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc> 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności
Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy napręŜeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar bryłek nie moŜe być przy tym mniejszy niŜ 10-krotna wartość maksymalnej średnicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków
podanych dla gruntu spoistego.
PodłoŜe - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub
zasypką wstępną. W podłoŜu wyróŜnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułoŜenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.
Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułoŜenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną
zasypkę.
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury.
Zasypka główna - wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią
terenu , nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.
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2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących
materiałów podstawowych:
•

słupki drewniane iglaste # 70 mm

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
• koparka gąsienicowa 0,40 m3
• samochód samowyładowczy do 5t

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2.Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonwacy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
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jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległość transportu. Wydajność środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczególnych elementów robót
Metody wykonania wykopów
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części.
Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy moŜne wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie
występują wody gruntowe, a teren nie jest obciąŜony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości
równej co najmniej głębokości wykopu H.
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą:
•
•
•

– w gruntach skalistych litych – 4,0 m,
– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,
– w pozostałych gruntach – 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopów naleŜy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to
przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciąŜaniu naziomu w
zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
•
•
•
•

– w gruntach bardzo spoistych 2:1,
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1,
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
– w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóŜa pochylonej skarpy na dnie
wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed
zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm
ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniŜej zwierciadła wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno być wykonane zgodnie z projektem.
Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania
Tablica nr 1
Minimalna szerokość dna wykopu w zaleŜności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002
DN

Minimalna szerokość wykopu (OD + x)
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m
Wykop nieoszalowany

Wykop oszalowany

ß > 60°

ß < 60°

DN < 225

OD + 0,40

OD + 0,40

225 < DN < 350

OD + 0,50

OD + 0,50

OD + 0,40

350 < DN < 750

OD + 0,70

OD + 0,70

OD + 0,40

700 < DN < 1200

OD + 0,85

OD + 0,85

OD + 0,40

DN > 1200

OD + 1,00

OD + 1,00

OD + 0,40

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu
lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach
ß – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokość dna wykopu w zaleŜności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002
Głębokość wykopu
m

Minimalna szerokość wykopu
m

< 1,00

nie jest wymagana minimalna szerokość

> 1,00 i < 1,75

0,80

> 1,75 i < 4,00

0,90

> 4,00

1,00

Wymiary wykopów dla preizolowanych rur i elementów powinny być określone przez producenta. Wymagane,
minimalne wymiary przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera
tablica.
Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Średnica rury
osłonowej D

Wmin

Średnica rury
osłonowej

H

Wmin

H

D
mm

m

m

mm

m

m

75,90

0,7

0,65

450

1,5

1,00

110

0,7

0,65

500

1,6

1,10

125

0,7

0,65

520

1,7

1,10

140

0,8

0,65

560

1,8

1,20

160

0,8

0,70

630

2,0

1,30

200

0,9

0,75

710

2,2

1,40

225

1,0

0,80

800

2,4

1,50

250

1,1

0,90

900

2,6

1,65

315

1,2

1,00

1000

2,8

1,80

355

1,3

1,00

1100

3,1

1,95

400

1,4

1,00

1200

3,4

2,10
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu
wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie
ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu do rzędnej
projektowanej naleŜy dokonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych
rurociągów.
Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających,
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Pompowanie wody z dna wykopu
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. W
gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, moŜna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. NaleŜy ściśle dostosować się do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.
Uwaga: w tym punkcie w SST naleŜy podać szczegółowe wytyczne dotyczące pompowania wody z dna wykopu.
DrenaŜ
Wykonanie i stosowanie drenaŜu
Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułoŜenia drenów, stopnia
agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. Stałe obniŜenie zwierciadła wody na czas
wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniŜej dna wykopu (podłoŜa naturalnego). Odchylenie
obniŜenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być mniejsze niŜ 5 cm.
Ścianki szczelne
Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiałów
określonych w projekcie, naleŜy stosować do:
•
•
•
•

a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenaŜu poziomego i pionowego,
b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umoŜliwienia wykonania stabilizacji podłoŜa,
ułoŜenie drenaŜu poziomego, ułoŜenia przewodu, zastepując drenaŜ pionowy,
c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyŜej 6 m i szerokości wykopu w
dnie powyŜej 2 m,
d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w wykopie;
zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno być uzasadnione analizą
techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igłofiltry pionowe
Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za pomocą silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala
wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemoŜliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstępach
od 0,6 m do 3,0 m w zaleŜności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próŜniowej.
Woda gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne.
Igłofiltry poziome
Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania wykopów
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane poziomo w linii równoległej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poniŜej planowanego dna wykopu. Końce rur są
podłączone do pomp próŜniowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. Wykonanie
odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
PodłoŜa
Rodzaj podłoŜa zaleŜy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoŜa
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoŜa wzmocnione takie jak: piaskowe, Ŝwirowo-piaskowe, tłuczniowopiaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową.
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Zasypka wykopów
Warstwa ochronna zasypki
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić
co najmniej Is=1.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną
podbudową drogi.
Zagęszczenie gruntu uŜytego do zasypki
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. KaŜda warstwa powinna być zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niŜ:
•
•

0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,
0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w
PN-86/B-02480.
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej
wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niŜ 2%.
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót
ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
•
•

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp.
1

Badana cecha
Pomiar szerokości wykopu ziemnego

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łata o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 20 m
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2

Pomiar szerokości dna wykopu

3

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4

Pomiar pochylenia skarp

5

Pomiar równości powierzchni wykopu

6

Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni
wykopu

Pomiar niewelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz
w punktach wątpliwych

Badania do odbioru
•
•
•
•

szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm,
rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych,
pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia
wyraŜonego tangensem kąta.
nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy uŜyciu objętościomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntów o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uŜyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniŜej której w gruncie zawarte jest wagowo 90%
ziaren).
Pobieranie próbek gruntu do badania naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452.
Są cztery metody pobierania próbek:
•

•
•
•
•

pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoŜe statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,
obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem
tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umoŜliwia pobranie rdzenia,
pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym,
pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i SST.
Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu naleŜy podać w SST.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
•

- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-01

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
•

w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robót
ziemnych", zakres tabel: 0119 - 0126
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•
•
•

w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240
w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Ręczne roboty ziemne,ręczne rob. ziemne bez transp. urobku",
zakres tabel: 0308 - 0314
w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Ręczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn.",
zakres tabel: 0317 - 0334

Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru są:
•
•
•

wykopy i zasypka – m3,
umocnienie ścian wykopów – m2,
wykonanie podłoŜa – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).

Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zaleŜności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz poziomu
zwierciadła wody gruntowej.
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego długości.
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się
wtedy oddzielnie dla kaŜdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Wykopy pod rurociągi
Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych naleŜy przyjmować
niezaleŜnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą.
Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociągów
Rurociągi
Lp.

Średnice wewnętrzne
rurociągów lub szerokości
przekrojów kanałów
jajowych w
mm

Ŝeliwne, stalowe, PCW, PE
nie
umocnione

umocnione

kamionkowe i betonowe
nie
umocnione

umocnione

Szerokość wykopu b w m
a

b

c

d

e

f

01

50-150

0,80

0,90

0,80

0,90

02

200

0,90

1,00

0,90

1,00

03

250

0,95

1,05

0,95

1,05

04

300

1,00

1,10

1,00

1,10

05

350

1,10

1,20

1,15

1,25

06

400

1,15

1,25

1,20

1,30

07

500

1,30

1,40

1,35

1,45

08

600

1,45

1,55

1,50

1,60

09

700

1,60

1,70

1,65

1,75

10

800

1,75

1,85

1,80

1,90

11

900

1,90

2,00

1,95

2,05

12

1000

2,00

2,10

2,05

2,15

13

1200

2,30

2,40

2,35

2,50

Uwagi:
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1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej wilgotności). Przy
wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości naleŜy zwiększać o 10 cm.
Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się
ponad 1 m od dna wykopu.
2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy betonowej.
3. Dla rurociągów o przekroju jajowym naleŜy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości wykopów.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od podanych w
tabeli.
Przy układaniu rurociągów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o ścianach pionowych
naleŜy przyjmować zgodnie z tablicą nr 3 w niniejszej specyfikacji.
Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako róŜnicę objętości wykopu i sumy objętości ułoŜonej rury, objętości
podłoŜa i przysypania do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury.

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady
Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych sieci sanitarnych naleŜy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuŜ wykopu,
obudowy wykopu,
kąta nachylenia skarp,
zabezpieczenia krzyŜujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
zejścia do wykopów,
podłoŜa,
drenaŜu,
ścianki szczelnej,
igłofiltrów.

Odbioru robót wykopowych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące:
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia i ochrony podłoŜa
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej,
– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów,
– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego,
– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
h) specjalne ustalenia uŜytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym
Przy odbiorze technicznym częściowym naleŜy wykonać następujące badania:
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a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od ściany
fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w
dokumentacji projektowej,
b) podłoŜa naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt podłoŜa
jest sypki i naturalnej wilgotności,
c) podłoŜa wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością do 0,01
m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (róŜnice rzędnych podłoŜa). Pomiaru naleŜy dokonać z dokładnością do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników,
g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ co 20 m).
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego.
Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
•
•

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułoŜenia przewodu, zasypka główna, usunięcie szalowania i
zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreślenia wskaźnika
zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1.
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji projektowej.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2. Podstawa płatności - szczegółowe zasady
Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych.
JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanych to koszty tych robót obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierŜawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
•
•

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
wykonanie wykopów,
oszalowanie ścian wykopów,
wykonanie podłoŜa pod rurociągi,
odwodnienie,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.

Ceny te obejmują:
•
•
•
•

robociznę bezpośrednią,
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót
towarzyszących i robót tymczasowych.
Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.
Uwaga: W SST naleŜy przyjąć jeden z opisanych wariantów zgodnie z dokumentacją projektową (przedmiarem
robót).
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje
Normy
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
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BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-10725:1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zm.),
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Inne dokumenty
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – zeszyt 4 –
COBRTI INSTAL,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe – wydawnictwa Arkady,
– Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uŜytkowanie”.
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie
Załącznik nr 1
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Kategorie

1

2

3

4

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleŜałe
Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
świr bez spoiwa lub małospoisty
Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 m
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem
lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleŜałe
Less suchy zwarty
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpad-kami drewna
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o
masie do 10 kg
śuŜel hutniczy
niezwietrzały

5

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸30% objętości
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średniotwarde słabo
spękane
Węgiel kamienny i brunatny
Iły przewarstwione
łupkiem
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki
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Przeciętne
spulchnienie
Gęstość
objętościowa
po
w stanie
odspojeniu
naturalnym
w % od
kN/m3
pierwotnej
objętości 1)
15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25
od 15 do 25

18,6
13,7
13,7
18,6
17,7
19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

18,6
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35

20,6
20,6
16,7
19,6
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

14,7
19,6

od 30 do 45

20,6
17,7
17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6

Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7

Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
23,5
23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8

Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs

25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

Granit średnioi drobnoziarnisty

25,5
25,5

od 45 do 50

Sjenit średniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem,
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.
Tablica nr 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Załącznik 2

Grupy gruntów
Wyszczególnienie
Lp.
właściwości

Jednostki

niewysadzinowe
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wątpliwe

wysadzinowe

mało wysadzinowe
- glina piaszczysta
zwięzła,
glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
- ił, ił piaszczysty,
ił pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pył, pył piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta
- ił warstwowy

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
< 0,075 mm
< 0,02 mm

%

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3

Kapilarność bierna
Hkb

m

< 1,0

> 1,0

> 1,0

4

Wskaźnik piaskowy
WP

> 35

od 25 do 35

< 25

- rumosz niegliniasty - piasek pulasty
- zwietrzelina gliniasta
- Ŝwir
- Ŝwir gliniasty
- pospółka
- pospółka gliniasta
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- ŜuŜel nierozpadowy
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ST-0002. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
•
•

"Podłogi i posadzki"
"Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym
Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,6m - III wariant
wykonania
Ściany betonowe w deskowaniu U-Form - grubość ściany 20 cm i wysokość do 4,0 m - III wariant
wykonania (uwzględnić koszt pracy deskowań wynikający z technologii robót)
Ściany betonowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form. Dodatek za kaŜdy 1 cm grubości - III wariant
wykonania pogrubienie do 25 cm
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli z prętów
stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli z prętów
stalowych okrągłych Ŝebrowanych o średnicy 8-14mm
Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm
Schody betonowe i Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - pogrubienie do 12 cm
Schody betonowe i Ŝelbetowe - belki podestowe i kotwiące
Płyty Ŝelbetowe stropowe płaskie lub na Ŝebrach - grubość płyty 8 cm
Płyty Ŝelbetowe stropów i dachów. Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy w grubościach płyty - pogrubienie do
15 cm
Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm analogia wieniec ściana zewnętrzna
Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5 wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - analogia wieniec ściana
wewnętrzna
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli z prętów
stalowych okrągłych Ŝebrowanych o średnicy 8-14 mm
Wykonanie przewodu spalinowego z kształtek spalinowych z otworem fi 16 cm na całej wysokości ściany
piwnicy, wykonanie wejść w ściany i stropy dla przewodów wentylacyjnych z piwnicy.

1.4.Określenia podstawowe|
•
•
•
•

Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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•
•

•

•
•

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

Składniki mieszanki betonowej
Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
•
•
•

dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,
dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
•
•

oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,
sprawdzenie zawartości grudek.

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

początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
•
•

wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm,
wg próby na plackach – normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sparwdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie
większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w
wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
•

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach);
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•

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być
uŜyty do betonu po okresie:
•
•

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.

KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym
i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%,
wskaźnik rozkruszenia:
o dla grysów granitowych – do 16%,
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
nasiąkliwość – do 1,2%,
mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki – do 0,1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
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•
•
•

do 0,25 mm – 14÷19%,
do 0,50 mm – 33÷48%,
do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
•
•
•
•
•

zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki – do 0,2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
•
•
•
•

oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712,
uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
•
•
•

napowietrzającym,
uplastyczniającym,
przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
•
•

napowietrzająco-uplastyczniających,
przyśpieszająco-uplastyczniających.

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

Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
•
•
•
•

nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
•

•

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od
dopuszczalnej, ilość piasku,
za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych iwiększych od wartości przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w
mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości
cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:
•
•

400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜszych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
naleŜy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczać:
•
•
•

wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięcięm przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

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

metodą Ve-Be,
metodą stoŜka opadowego.

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B06250 nie mogą przekraczać:
•
•

+20% wartości wskaŜnika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.
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2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących
materiałów podstawowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beton zwykły B-10
pospółka do betonów zwykłych
bale iglaste obrzynane kl.2
Beton zwykły B-20
deski igl.obrz. kl.3 25 mm
deski igl.obrz. kl.3 32 mm
deski igl.obrz. kl.3 38 mm
drewno na stemple igl.okrągłe kor.
gwoździe budowlane okrągłe gołe
nakrętki stalowe M-8
podkładki stalowe
pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet.# do 7mm
pręty stal.Ŝebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm
rury stalowe b/s og.przezn.cz.# 48.3/ 3.6mm
śruby pazurkowe M 8

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciągnik kołowy
deskowanie drobnowymiar.U-Form
giętarka do prętów - mechaniczna
noŜyce do prętów
pompa do betonu na samochodzie
prościarka do prętów
przyczepa skrzyniowa 3.5t
środek transportowy
wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

30

4.2.Transport materiałów
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
•
•
•

90 min. – przy temperaturze +15oC,
70 min. – przy temperaturze +20oC,
30 min. – przy temperaturze +30oC.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji
betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
•
•

±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.|
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
•

•
•

w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory
wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:
•
•

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
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•

•
•
•
•

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym,
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 s.,
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą.
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest
wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowując
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce
robót za pomocą mat lub folii.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
•
•
•

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.
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Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemników oraz powinna uwzględniać:
•
•
•

szybkość betonowania,
sposób zagęszczania,
obciąŜenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
•
•
•
•
•

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
zapewniać odpowiednią szczelność,
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna
zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i
poprzecznic.
Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji
projektowej.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ:
•
•
•
•

1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu,
3 próbki na dobę,
6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu,
naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
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JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym
niŜ od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B06250.
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o
grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Rodzaj badania

Metoda badania
według

Termin lub częstość badani

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

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

2) Badanie kruszywa
– składu ziarnowego
– kształtu ziaren
– zawartości pyłów
– zawartości
zanieczyszczeń
– wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

3) Badanie wody

PN-B-32250

j.w.

Badanie dodatków i
domieszek

PN-B-06240
i Aprobata
Techniczna

Badanie mieszanki
betonowej

Urabialność

PN-B-06250

Przy rozpoczęciu robót

j.w.

Konsystencja

j.w.

Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmianę roboczą

Badania składników
betonu

j.w.

34

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej
dostarczonej partii

j.w.

Przy rozpoczęciu robót i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia

j.w.

Zawartość powietrza

j.w.

Badanie betonu

1) Wytrzymałość na
ściskanie na próbkach

j.w.

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
kaŜdej partii betonu

j.w.

2) Wytrzymałość na
ściskanie – badania
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w.

3) Nasiąkliwość

PN-B-06250

Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m3 betonu

j.w.

4) Mrozoodporność

j.w.

j.w.

j.w.

5) Przepuszczalność
wody

j.w.

j.w.

Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
•

•

RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o
powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie,
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
•
•
•

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy
podjąć działania korygujące.

System odniesienia
•

•

Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (ławy-stopy)
•

•

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niŜ:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany
•

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ:
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•

•

•

•

•

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie
nie powinno być większe niŜ:
± 20 mm przy L < 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o
wysokości h nie powinny być większe niŜ:
± h/300 przy klasie tolerancji N1,
± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być
większe niŜ:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokości sigma (E)hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa
niŜ:
Ehi /300 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N1,
Ehi /400 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty
•

•

•

•

•

•

•

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe
niŜ:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niŜ:
± 20 mm przy Hi < 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje
•

•

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ:
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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•

•

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie
•

•

•

•

•

•

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niŜ:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niŜ:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny być większe niŜ:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
być większe niŜ:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki
•

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
•

- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
•
•

w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122
w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
- 0290

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym
lub mniejszym od 6 cm2.
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8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
•
•

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

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa płatności - szczegółowe zasady
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych
zakotwień, marek, rur itp.,
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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10.2.Normy i instrukcje
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w
domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu
na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 metodą
wersenianową.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
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PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ST-0003. Izolacje

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
•
•

"Izolacje"
"Roboty fundamentowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
•
•
•
•
•

•

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome ścian części podpiwniczonej dwukrotnie
Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - kaŜda
następna warstwa
Izolacje przeciwwodne z papy. Izolacje pow.pionow.na lepiku asf.na gorąco - zagrunt.emulsją asf..
warstwa pierwsza z papy asf.na osnowie z taśmy lub folii alum.
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Izolacje pionowe na lepiku bez siatki
metalowej. zagruntowanie roztworem asfaltowym - analogia - styrodur XPS gr. 10cm - lepiony na
Dysperbicie
Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących
materiałów podstawowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

gaz propan-butan
papa zgrz.polim.-asf.na osn.z włókn.polies
Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.np. Dysperbit
drewno opałowe
emulsja asfaltowa izolacyjna
lepik asfalt.bez wypełniaczy stos.na gorąco
papa asf.na osn.z włókn.polies
roztwór asfaltowy do grunt.
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•
•

styrodur XPS gr. 10cm
folia kubełkowa

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
• środek transportowy
• wyciąg

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
•
•
•
•

- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 5
- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02
- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W
- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 3W
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7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
•
•
•
•

w katalogu NNR 5 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0618 - 0618
w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617
w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0616
w katalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty fundamentowe", zakres tabel: 0201 - 0207

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Roboty zabezpieczające

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
•

Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

•

Zabezpieczenie otworów okiennych (3 szt.), otworu w stropie - pełne zabezpieczenie z desek, folii i
styropionu gr. 10 cm montowanego od zewnątrz. Zabezpieczenie otworu drzwiowego poprzez wykonanie
drzwi drewnianych ocieplonych styropianem, zamykanych na kłódkę.

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących
materiałów podstawowych:
Nie dotyczy.

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
Nie dotyczy.

44

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
•

- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
•
•

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. DrenaŜ opaskowy

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących
robót:
•
•

"Odwodnienie wykopów - drenaŜe"
"Elem.składowisk odpadów i oczyszcz.ścieków oraz stref ochrony sanit."

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
•
•
•

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. Podsypka filtracyjna ze Ŝwiru - z gotowego kruszywa
Elem.składowisk odpadów i oczyszcz.ścieków - ułoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw sztuczn. w zwojach o średn. nom. 100-125 mm. ciągnik kołowy
Elem.składowisk odpadów i oczyszcz.ścieków - elementy składowisk i oczyszczalni gruntów. Komory
(studzienki) odpowietrzania z PVC 315 mm drenaŜu

2.Materiały
2.1.Materiały - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących
materiałów podstawowych:
•
•
•
•
•
•
•

Ŝwirek filtracyjny
kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej
pokrywa chodnikowa Ŝeliwna
rura teleskopowa 315x375
rurki drenarskie z PCW, fi 100 mm
rury PCV kanalizacji zewn.kiel. #110mm
trzony studzienki, rury karbowane # 315 mm -odp.drenaŜu

3.Sprzęt
3.1.Sprzęt - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
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3.2.Sprzęt - lista
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
• ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)
• spawarka elektryczna

4.Transport
4.1.Transport - ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

5.Wykonanie robót
5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

7.Obmiar robót
7.1.Obmiar robót - ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7
•
•

- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-01
- załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-28

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:
•
•

w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Odwodnienie wykopów - drenaŜe", zakres tabel: 0610 - 0612
w katalogu KNR 2-28 przy rozdziale "Elem.składowisk odpadów i oczyszcz.ścieków oraz stref ochrony
sanit.", zakres tabel: 0701 - 0799

8.Odbiór robót
8.1.Odbiór robót - ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
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9.Podstawa płatności
9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy związane
10.1.Przepisy ogólne
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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