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ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1.1. WSTĘP 
 
1.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie przygotowania terenu pod budowę budynków centrum sportowo- rehabilitacyjnego Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
 
1.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
na terenie budowy zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 
1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową , SST i poleceniami InŜyniera kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST0 .Wymagania ogólne". 
 
1.1.6 Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentację robót stanowią : 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Bu-
dowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 
e) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z za łączonymi protokółami z badań 
kontrolnych; 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
 
1.3. SPRZĘT 
 
1.3.1. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 
 
1.4. TRANSPORT. 
 
1.4.1. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 .Wymagania ogólne. pkt5. 
 

1.5.2 Przygotowanie terenu budowy 
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 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przy-
gotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) Wydzielić teren inwestycji, 
b) przystosować pomieszczenia istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele skła-
dowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technolo-
gicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechani-
zowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieŜy, umywalnię i 
ustępy, 
d) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczal-
niki, farby, przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do 
tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy naleŜy wykorzystać istniejące utwardzone nawierzchnie. 
 
1.5.3 Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe ) 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
a) naleŜy powiadomić Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie o sposobie zagospodarowania odpadów 
powstałych w trakcie wyburzeń , podając rodzaj ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania 
lub wykorzystania w inny sposób; 
b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i 
moŜliwo korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie 
c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności; 
- odłączenie naleŜy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich słuŜb, 
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by dokonane przez kierownika budowy i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy; 
-wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomo-
cą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 
d) drobne roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzi ręcznie, przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych, przez roz-
kuwanie lub zwalanie; 
e) roboty wyburzeniowe naleŜy prowadzi mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w krót-
kim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliŜu obiektów; 
f) nie wolno prowadzić prac przy uŜyciu materiałów wybuchowych; 
g) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
h) wyburzenia ścian naleŜy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym; 
i) elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palni-
kiem acetylenowym; 
j) wszelkie materiały z rozbiórek naleŜy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie duŜych fragmentów konstrukcji na wymiary umoŜliwiające transport; 
k) nie naleŜy prowadzi robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opa-
dów śniegu oraz silnych wiatrów; 
l) szczególną ostroŜność naleŜy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących 
drzew; 
m) znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami; 
n) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy powierzyć specjalistycznej firmie posiadają-
cej doświadczenie oraz wyposaŜonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe; 
 
1.5.4 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy 
stalowe z demontaŜu naleŜy wywieźć na plac składowy. 
Koszty związane z w/w czynnościami naleŜy ująć w cenie jednostkowej. 
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1.5.5 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem roz-
biórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania inne-
go; 
c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek 
kondygnacji jest zabronione; 
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt 
naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysoko ci, z której 
mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niŜ 6 m; 
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez 
specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniając kabinę i zapewniając bezpieczeństwo operatorowi maszy-
ny, jednocześnie nieutrudniając mu widoczności; 
g) Roboty naleŜy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwa-
lifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 
h) KaŜdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne ba-
dania lekarskie. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
 
1.6 KONTROLA JAKOŚCI 
 
1.6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót wyburzeniowych podano w STO „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
1.7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
1.7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchni elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiek-
tu przyjmując wymiary w świetle. 
Wyburzenie ogrodzenia z elementów betonowych oblicza się w m2. 
 
1.8.ODBIÓR ROBÓT 
 
1.8.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
1.9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane s w ST0.Wymagania ogólne" punkt 9. 
 
1.9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontaŜowe i wyburzeniowe obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
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- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 
robót z kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
-podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-ustawienie i rozebranie rusztowań , 
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
- załadunek i wywóz gruzu, 
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem 
gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględnia równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycz-
nej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
 
1.10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.10.1.Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materia ów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materia ów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych 
PN-ISO 7518:1998 
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 
PN-91/E-05009/704 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 
 

2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROZBIÓREK I USUWANIA GRUZU 

 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu. 
 
2.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 
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 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu, odbijania tynków. 

 

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

2.2. MATERIAŁY 

Materiały z rozbiórki nie nadające się do wtórnego wykorzystania  przeznaczone są do utylizacji, decyzje 
co do przeznaczenia pozostałych materiałów spełniających wymagania jakościowe i wytrzymałościowe 
zgodne z polskimi normami naleŜy pozostawić do decyzji inwestora. 

 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaga-
niach ogólnych” pkt 4. 

2.3 SPRZĘT 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

 

2.4 TRANSPORT 

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

2.4.2 Transport materiałów 

Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej powierzchni ła-
dunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

2.5.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref BEZPIECZEŃSTWA 

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

- odłączenie instalacji 

Na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej KON-131-PB/10-W-P- dla budynków wymagających 
pozwolenia na rozbiórkę, KON-131-PB/10-W-Z- 5- dla budynków wymagających zgłoszenia do rozbiórki, 
wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 
zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
wymogami przepisów bhp. 

2.5.3. Wywóz i utylizacja odpadów. 
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Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Elementy z rozbiórki naleŜy posegregować na przeznaczone do wywo-
zu na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania. 

Do czasu wywiezienia odpady składować w kontenerach. 

 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązują-
cymi przepisami.  
Z utylizacji odpadów naleŜy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy 
 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

2.7.2. Jednostka obmiarowa 

• Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3 
• Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
• Dla rozbieranych podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3 
• Dla rozbieranych pokryć dachowych i obróbek blacharskich – m2 
• Dla odbijanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych – m2 

 

Elementów rozbiórkowe oblicza się na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu przyjmując wymia-
ry w świetle. 
 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 

2.8.2. Odbiór robót  

• Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

9.2.Cena jednostki obmiarowej: 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnątrz obiektów 

- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demontaŜu wyznaczonych elementów. 

- czyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów 

- załadunek i wyładunek gruzu 
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- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
Polskie normy 
Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami 
Prawo ochrony środowiska. 
 
 
 

3. ROBOTY POMIAROWE  

3.1. WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Pomiarowych. 
 
3.1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

3.1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- roboty pomiarowe przy budowie budynków centrum sportowo- rehabilitacyjnego 
- roboty pomiarowe przy budowie sieci 
- roboty pomiarowe przy budowie dróg, chodników, placów 
 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
 
3.1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja 
Techniczna. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 1.17. 
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 
poleceniami InŜyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne ”, punkt  
 
3.2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są : 
- paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 
- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni). 
 
3.3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 
 
3.4 TRANSPORT. 
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Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
 
3.5. WYKONANIE ROBÓT. 
3.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- „ Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii ( dalej: G.U.G. i K ). Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w tere-
nie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repe-
ry robocze) i dostarczyć InŜynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Przejecie tych punktów powinno być dokonane w obecności InŜyniera. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
3.5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg. 
Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o 
informacje przekazane przez InŜyniera. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte 
więcej niŜ= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
3.5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu charakterystycznego sieci 
i drogi. Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określać z dokładnością do 0,5 cm. 
 
3.5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, 
- wytyczenie głównych osi trasy sieci  
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne usytuowanie głównych elementów sieci oraz dróg 
i przedłoŜyć InŜynierowi przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem do sprawdzenia, 
- inwentaryzacja elementów naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
 
3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
3.6.1 System kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. – „ Wymagania ogólne ”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie punktów charakterystycznych i wysoko-
ściowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
 
3.6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 
NaleŜy sprawdzić połoŜenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci oraz dróg. 
 
3.7. OBMIAR ROBÓT. 
3.7.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO– „ Wymagania ogólne ”. 
 
3.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest kpl robót pomiarowych 
 
 
3.8. ODBIÓR PRAC  
Ogólne zasady odbioru prac podano w STO – „Wymagania ogólne”. 
Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi 
 
3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
3.9.1 Ogólne zasady płatności podano w STO – Wymagania ogólne. 
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3.9.2 Cena jednostki obmiarowej: 
- sprawdzenie punktów wysokościowych, 
- wytyczenie obiektów  
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 
 
3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz. 
2027 z pózn. zmianami ) 
2/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pózn. zmianami) 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 
 

4. ROBOTY ZIEMNE  

 

4.1. WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykopami. 

4.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

4.1.4. Określenia podstawowe 
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczo-
nych w osi nasypu lub wykopu. 
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. 
Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony „jako grunt skalisty. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w STO pkt 1.17. 
 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 

 14

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Na. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
4.2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO pkt 2. 

4.2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
– ścianki szczelne wciskane/ wyciągane metodą bezwibracyjną według dokumentacji projektowej 
Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 
– prefabrykowane elementy studni, 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych naleŜy stosować następujące materiały: 
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 
 

4.3. SPRZĘT 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

4.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzy-
stania z następującego sprzętu ( zgodnie z dokumentacją projektową)do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, kopar-
ki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządze-
nia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.4. TRANSPORT 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykony-
wania zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i za-
bezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicz-
nych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne po-
zwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wyma-
gania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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4.5. WYKONANIE ROBÓT 
4.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 
88/8932-02. 
 
4.5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w pro-
jekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie InŜyniera i Projektanta oraz wstrzy-
mać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje InŜynier na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez Wyko-
nawcę: 
– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
 
4.5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod bu-
dowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrol-
nych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytu-
owane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpie-
czenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 
– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
4.5.4. Zasady wykonywania wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania te-
renu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem funda-
mentu. 
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umoŜliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inŜynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie 
moŜe powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagroŜonych sufozją, 
– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu naleŜy odprowadzać poza teren robót. NaleŜy przeciwdziałać po-
wstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu 
poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego posadowienia wg doku-
mentacji projektowej, naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
4.5.5. Wykopy nieobudowane 
 
Wykopy nieobudowane moŜna wykonywać do głębokości 1,2 – 1,5 m od poziomu terenu otaczającego 
wykop. 
JeŜeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
– w gruntach niespoistych (piaski, Ŝwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające od-
pływ wód opadowych, 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
– skarpy nasypu naleŜy chronić przez ułoŜenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 
 
4.5.6. Wykopy obudowane 
 
Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się oraz napływem wód gruntowych. 
 
4.5.7. Odwodnienie wykopów 
 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleŜności od warunków gruntowych, moŜe zastosować 
systemy igłofiltrów lub drenaŜ opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywa-
na poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W cza-
sie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spad-
ki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 
 
4.5.8. Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na od-
kład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość pod-
stawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niŜ 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niŜ 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
 
4.5.9. Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia ro-
bót. 
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2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-
dowlanych. 
3. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów uŜywać gruntu wcze-
śniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
4. JeŜeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypy-
waniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niŜ 25 cm przy stosowaniu ubijak ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niŜ 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
5. JeŜeli w wykopie dookoła budowli ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaŜ), to warstwa 
gruntu do wysokości 30 cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
6. JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu naleŜy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. 
 
  
4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 
 
4.6.2. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niŜ 1,5 m, 
5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniŜej niŜ 1,5 m, 
2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
 
W trakcie zasypywania wykopów naleŜy na bieŜąco kontrolować materiał zasypowy, uŜywany do zasypy-
wania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych 
kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 
 
4.7.2. Jednostka obmiarowa 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla rob budowlanych jest przedmiar rob budowlanych: 
a) wykopy i zasypanie wykopów - m³ 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego –m³  
c) umocnienia ścian wykopów –m² 
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4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 
 
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 9. 
 
4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 
- demontaŜ ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
- ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
-  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
-  zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
- składowanie i segregowanie materiałów, 
 -  załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
- wykonanie i demontaŜ umocnienia ścian wykopów, 
-  zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
-  odwodnienie wykopów, 
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 
-  koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów, 
-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
-  zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami 
i normami, 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 
 
 
 
4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
14.1. Normy: 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy. 
7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-
miarów. 
8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy. 
9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-
miarów. 
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyro-
bów stosowanych w systemach drenarskich. 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mie-
szanka. 
10.2. Inne dokumenty: 
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1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z później-
szymi zmianami), 
 

5. STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA WCISAKANA/WYCIĄGANA  

5.1. WSTĘP 
 
5.1.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wciskaniem/wyciąganiem ścianek szczelnych z grodzic stalowych. 
5.1.2 Zakres stosowania SST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w punkcie 1.1. 
 
5.1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wciska-
niem/wyciąganiem ścianek szczelnych z grodzic stalowych metodą bezwibracyjną zgodnie z Dokumenta-
cja Projektową Zamawiającego lub/i Wykonawcy. 
 

SST swoim zakresem obejmuje: 

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
- ewentualne parowanie grodzic na placu budowy; 
- wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 
- wykonanie platform roboczych i startowych; 
- montaŜ i demontaŜ konstrukcji pomocniczych;  
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 

b) wciskanie/wyciąganie grodzic stalowych metodą bezwibracyjną. 
 
Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje: 

a) wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt; 
b) przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych; 
c) usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych; 
d) wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy; 
e) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
Roboty nie objęte niniejszą ST naleŜy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Pro-
jektowej lub/i odrębnej ST. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontrak-
tu/podanymi w STO. “Wymagania Ogólne” 
 
Zakotwienie- system zakotwienia ścianki szczelnej, np. zakotwienie z płyt lub ścian kotwiących łącznie 
ze ściągiem, kotwami wkręcanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowymi, pale 
kotwiące oraz zakotwienia w postaci bryły zainiektowanej lub rozpartej. 
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Konstrukcje pomocnicze- Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania ścianek szczel-
nych. 
 
Podparcie-  zestaw kleszczy i rozpór do podparcia konstrukcji. 
 
Kombinowana ścianka szczelna- ścianka szczelna złoŜona z elementów nośnych i uzupełniających. Ele-
mentami nośnymi 
mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupełniającymi są 
stalowe grodzice korytkowe lub zetowe. 
 
Doświadczenia porównywalne- Udokumentowane lub inne jasno określone informacje dotyczące warun-
ków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajów gruntów i skał, dla 
których spodziewane są podobne oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uwaŜane są za szczególnie 
przydatne. 
 
Rozejście zamków- Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 
 
Wskaźnik rozejścia zamków- Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich grodzic pod-
czas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie 
 
Zagłębianie- Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. Zagłębia-
nie bardzo często jest teŜ nazywane pogrąŜaniem. 
 
Metoda zagłębiania- Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrąŜanie ciągłe pojedynczych elementów 
od razu na projektowaną głębokość, pogrąŜanie panelowe lun naprzemienne, pogrąŜanie etapowe za 
pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod. 
 
Wspomaganie zagłębiania- Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas zagłębiania, 
np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie. 
 
Nakładka- Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic 
 
Rama prowadząca- Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze 
stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowości 
brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 
 
Prowadnica- Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieŜy w celu prowadzenia urządzenia do sta-
tycznego wciskania grodzic, które tego wymaga. 
 
Kierownica- Urządzenie kierujące łączące prowadnice z urządzeniem do statycznego wciskania grodzic, 
które tego wymaga.  
 
System prowadzący- Kompletny układ do prowadzenia brusów i urządzenia do statycznego wciskania 
grodzic podczas zagłębiania 
 
Szakla- Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoŜa i ustawiania ich w pozycji pionowej. 
Brus (grodzica)- Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wielopro-
filowa). 
 
Ścianka szczelna- Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki 
zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłuŜnych wypustów lub poprzez 
specjalne łączniki. 
 
Konstrukcja ścianki szczelnej- Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, 
gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 
Kontrola na placu budowy- Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 
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Badanie terenowe- Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 

 
Szablon- specjalny rodzaj ram prowadzących uŜywanych do ustawiania zakrzywionych lub 
załamanych w planie ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost przy prowa-
dzonych robotach kafarowych. 

Przesuw- Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłuŜnym. 

Szablon- Specjalny rodzaj ram prowadzących uŜywanych do ustawiania zakrzywionych lub załamanych w 
planie ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost dojściowy przy prowadzo-
nych robotach kafarowych. 
 
Nanizacz- urządzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek 
grodzicy wcześniej umieszczonej w ramie prowadzącej 
 
Wibrator- urządzenie słuŜące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i 
uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 

Prasa hydrauliczna- Urządzenie słuŜące do statycznego zagłębiania lub wyrywania brusów oraz elemen-
tów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych metodą bezwibracyjną przy wykorzy-
staniu siłowników hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane urządzenie do statycznego zagłębiania 
brusów tego wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej brusów lub elementów startowych. 

 
Kleszcze- pozioma belka, zwykle stalowa lub Ŝelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i 
połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłoŜenia 
działających sił na całą ściankę szczelną. 
 
Monitorowanie- Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu zagłębiania. 
 
Nadzór- Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. 
“Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Polskimi Normami, niniejszą ST oraz poleceniami Nadzoru.  
 

5.2. MATERIAŁY 

5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO. “Wymagania Ogólne”. 

5.2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku 
zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.  
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza się do stosowania wszystkie typy gro-
dzic, które w dniu rozpoczęcia robót mogą być wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.  

 5.2.3 Grodzice stalowe 

Grodzice nowe 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej naleŜy 
uŜyć nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Pro-
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jektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej naleŜy uznać 
wszystkie grodzice, które  

• mają nie mniejszą wytrzymałość na zginanie (iloczyn wskaźnika wytrzymałości grodzicy i granicy 
plastyczności stali) niŜ wymagany w Dokumentacji Projektowej; 

• spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jeŜeli 
zostały one podane w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwładności, grubości ścianki, 
lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy, pogrąŜalności itp.). 

Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2] 
Gatunek 

stali 
Granica plastyczności Reh 

[MPa] 
Wytrzymałość na rozciąganie 

Rm [MPa] 
Maksymalne 

wydłuŜenie A [%] 
S240GP 240 340 26 
S270GP 270 410 24 
S320GP 320 440 23 
S355GP 355 480 22 
S390GP 390 490 20 
S430GP 430 510 19 

Grodzice uŜywane 

Grodzice wcześniej uŜywane mogą zostać ponownie uŜyte do wykonania robót pod warunkiem, Ŝe Doku-
mentacja Projektowa przewiduje taką moŜliwość oraz Wykonawca udokumentuje spełnienie wszystkim 
wymagań (np. w zakresie gatunku stali, wskaźnika wytrzymałości i innych) zawartych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

5.2.4. Materiały uszczelniające 
Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

5.2.5 Inne materiały i wyroby 
Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie 
realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być 
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

5.3. SPRZĘT 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania 
Ogólne” oraz w Polskiej Normie [14].  

5.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrąŜania/wyrywania grodzic (kafarów, 
wibromłotów, urządzeń hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami Do-
kumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór. 
Grodzice mogą być pogrąŜane/wyrywane z zastosowaniem jednej z następujących 
maszyn: 
- młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, 
- wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wiru-
jącej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem (z ciągła regulacją 
częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonan-
sowe) 
- urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
NaleŜy dobrać taki sprzęt do pogrąŜania, którego uŜycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z pla-
cem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na Ŝyczenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania ro-
bót. 
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Roboty pomocnicze, w zaleŜności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu koparek, dźwigów itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzo-
nych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi uŜytkowania 
sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydaj-
nością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

5.4. TRANSPORT 

5.4.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania 
Ogólne”.  

5.4.2 Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w Doku-
mentacji Projektowej. Dobór środków transportu naleŜy do Wykonawcy i zaleŜy od wymagań konkretnego 
projektu. PrzewoŜone materiały naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabez-
pieczyć przed przesunięciem.  
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic jest częstą przyczyną trudności podczas 
zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie moŜe być takŜe przyczyną zniszczenia 
powłoki grodzic wstępnie zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecz-
nego dostępu robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy 
wcześniej zagłębionej.  
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy naleŜy wykonywać w sposób niepowodujący 
znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziome-
go ułoŜenia brusów podczas transportu naleŜy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a 
podczas ułoŜenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych 
przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umoŜliwiający ich łatwe podno-
szenie w kolejności ich wykorzystania.  
Grodzice róŜnych typów i róŜnych gatunków stali naleŜy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować.  
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, naleŜy stosować przekładki między kaŜdą gro-
dzicą w stosie.  
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, naleŜy przy przyjmowaniu 
liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  

 

 
Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu 

 
Zaleca się uŜywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zam-
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ków nie jest wymagana, jeŜeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. W 
przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawod-
ne działanie naleŜy sprawdzić przed uŜyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną moŜe 
ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego teŜ nie naleŜy go stosować do przemieszczania brusów 
jeŜeli nie są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 8.3. oraz w 
Załączniku A normy [1]. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO. “Wymagania Ogólne”. 

5.5.2. Wymagania szczegółowe 

5.5.3. Dokumentacja projektowa 

Roboty naleŜy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, która po-
winna zawierać następujące informacje ogólne: 

• plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz moŜliwymi utrudnieniami; 
• lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych  oraz sąsiadujących budynków i budowli wraz 
z określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót;  

• ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej; 
 
Dokumentacja Projektowa powinna zawierać równieŜ informacje szczegółowe wymagania techniczne do-
tyczące ścianek szczelnych obejmujące: 

• osie projektowanej ścianki szczelnej; 
• rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic; 
• projektowane rzędne korony i spodu ściany; 
• róŜne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były następujące dane uzupełniające: 
� stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 

określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 
Ponadto zaleca się, aby Dokumentacja Projektowa precyzowała następujące aspekty realizacji robót jeśli 
odnoszą się do realizowanej konstrukcji: 

� metodę wspomagania zagłębiania brusów i głębokość do której moŜe być zastosowana; 
� wstępne spręŜenie rozpór lub zakotwień w celu zmniejszenia przemieszczeń gruntu za ścianką 

szczelną; 
JeŜeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty znajdujące się w zasięgu stref oddziaływania wy-
kopu to projekt powinien zawierać następujące informacje: 

� zasięgi stref oddziaływania wykopu, 
� informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych od-

działywań, 
� zalecenia co do montaŜu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 
� zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu plomb i 

sprawdzania wahań poziomu wody gruntowej, 
� zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoŜa gruntowego pod 

sąsiadującymi z wykopem obiektami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyŜszych informacji, a istnieje podejrzenie, Ŝe opisane 
sytuacje mają w danym wypadku miejsce, obowiązkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustaleń Doku-
mentacji Projektowej przed rozpoczęciem robót i opracowanie ogólnych wytycznych postępowania (np. w 
przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegają przedłoŜeniu i za-
twierdzeniu przez Nadzór. 
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5.5.4. Etapowanie robót 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na podstawie infor-
macji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie 
powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego.  
Dla kaŜdego etapu realizacji robót waŜne są następujące dane dotyczące: 

• poziomów zasypów i wykopów; 
• poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia; 
• charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 
• przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 
• ograniczeń dotyczących obciąŜeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

5.5.5. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy naleŜy tak przygotować, aby prace moŜna było wykonywać w sposób zapewniający bez-
pieczeństwo i załoŜoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji po-
mocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

� wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
� wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i starto-

wych; 
� ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą [1] oraz 

odpowiednią ST; 
 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrąŜania grodzic wykonać niezbędne 
urządzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze 
drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje 
się w celu utrzymania naleŜytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. 
Podczas pogrąŜania grodzic w grunt Ŝwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie 
ochronne, które zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka. 
 

5.5.6. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiają-
cego. Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał 
od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, naleŜy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta 
oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

5.5.7. PogrąŜanie grodzic 

Metody pogrąŜania 

JeŜeli w Dokumentacji Projektowej sprzęt i metoda wspomagania zagłębiania nie zostały jednoznacznie 
określone, naleŜy je dobrać na podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach. JeŜeli 
nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one niewystarczające, zaleca się przeprowadzenie prób-
nego wciskania/wyciągania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego próbnego wciskania/wyciągania 
grodzic mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz potwierdzenia po-
prawności wyboru profilu grodzicy. Próbne wciskania/wyciągania mogą takŜe wskazać na konieczność 
wspomagania zagłębiania. 
 
W przypadku gruntów zagęszczonych, zwartych gruntów spoistych i gruntów, w których istnieją prze-
szkody, stosowanie metody ustawienie i pogrąŜenie moŜe prowadzić przy swobodnym prowadzeniu do 
trudności związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych odchyleń od wymaganego po-
łoŜenia. 
Gdy w trakcie pogrąŜania grodzic elementy napotkają na przeszkody to naleŜy zastosować odpowiednią w 
warunków gruntowych metodę wspomagania wciskania. JeŜeli natomiast trudność w pogrąŜeniu wystają-
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cej grodzicy jest wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi ścianki w przeciwnych kierunkach to 
naleŜy rozwaŜyć wyciągnięcie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich wciśnięcie ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na ich pionowość.  
Metoda instalacji grodzic jest ściśle związana z typem urządzenia do statycznego wciskania/wyciągania 
grodzic. RozróŜnia się dwa typy tego rodzaju urządzeń: samokroczące (Rysunek 2) oraz mocowana do 
masztu prowadzącego (Rysunek 3). 
W obydwu metodach głowica brusa podnoszona jest ponad powierzchnię gruntu na wysokość równą dłu-
gości grodzicy. Grodzice moŜna łatwo ręcznie wprowadzić w zamek grodzicy juŜ zagłębionej. 

Wykonanie robót 
W zaleŜności od typu stosowanego urządzenia grodzice naleŜy instalować w gruncie: 

� w przypadku urządzenia samokroczącego - parami lub pojedynczo. Jeśli grodzice nie były dostar-
czone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed wciskaniem łączy się je na terenie budowy 
przed instalacją (zwykle w pewnej odległości od miejsca pogrąŜania w gruncie). Zamek łączący 
dwa elementy naleŜy wtedy zacisnąć lub zespawać, aby uniemoŜliwić ich rozłączenie w czasie 
wciskania/wyciągania. Nowe grodzice mogą być dostarczone przez producenta jako sparowane z 
zaciśniętymi zamkami1. Sparowane grodzice przywoŜone są i podnoszone jako całość.  

� w przypadku urządzenia mocowanego do masztu prowadzącego – jako panel 4 grodzic. Grodzice 
łączy się w panel na terenie budowy przed instalacją (zwykle w pewnej odległości od miejsca po-
grąŜania w gruncie). Zamków łączących elementy w panelu nie łączy się ze sobą, gdyŜ w trakcie 
wciskania przesuwają się one względem siebie. Tak przygotowany panel grodzic podnoszony jest 
jako całość. 

 
Ścianką stalową moŜna przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez Ŝwiry i pospółki, a nawet 
przez gruzowiska i słabe betony. JeŜeli spodziewamy się napotkania przeszkód w trakcie pogrąŜania zale-
ca się wzmocnić podstawę pala (pkt. 8.4.19 normy [1]). 
JeŜeli ścianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie jest zwieńczo-
na oczepem Ŝelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość wskazane jest zespawa-
nie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic przy zgina-
niu.  
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrąŜania w grunt na przeszkody w formie duŜych 
głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć róŜne formy, np.: 

a) rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 
b) zgniecenie dolnego końca ścianki. 

MoŜna zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie 
te dadzą się łatwo zidentyfikować podczas wciskania.  

5.5.8.Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskania/wyciągania. 

W trakcie wciskania/wyciągania grodzic występuje pomiędzy grodzicami tarcie w zamkach. JeŜeli siły tar-
cia w zamkach są bardzo duŜe to w trakcie pogrąŜania moŜe uwidocznić się jedno lub więcej wymienio-
nych poniŜej zjawisk.  
 
Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły na gro-
dzicę. Problem ten moŜna rozwiązać w jeden z poniŜszych sposobów: 

� zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to moŜe być osiągnięte róŜnymi środ-
kami smarującymi; moŜna teŜ podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do zamków), 

� wciskanie grodzic z prowadzeniem, 
� pogrąŜanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej. 

 
JeŜeli powyŜsze zabiegi nie przynoszą Ŝądanego efektu to naleŜy fragment ściany wyciągnąć i zainstalo-
wać ponownie. 
W celu zminimalizowania podłuŜnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: ukosowanie, 
częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawanie do ich podstaw po stronie wolnego zam-

                                                           
1 Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzują się mniejszą zdolnością do obrotu w zamkach, co 
jest szczególnie istotne dla ścianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku ścianek o wymaganej 
szczelności zaleca się część grodzic (zwykle do 10%) dostarczać na budowę jako pojedyncze i łączyć w miarę po-
trzeb w pary na placu budowy. 
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ka stalowych elementów mających za zadanie zrównowaŜenie oporów powstających w zamku, poniewaŜ 
takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków. 
 
Wciąganie w grunt poprzednio pogrąŜonej grodzicy. W trakcie pogrąŜania grodzic, w zamkach 
moŜe występować tak duŜe tarcie, Ŝe wraz z pogrąŜanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu po-
przednio wbite elementy. Przeciwdziałać temu moŜna przez: 

� zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie piono-
wości pogrąŜanych grodzic, 

� spawanie ze sobą zamków juŜ pogrąŜonych grodzic. 
 

5.5.9. Wpływ technologii pogrąŜania na otoczenie 
Drgania od uderzeń młotów i wibratorów są najczęściej znaczne i mogą rozchodzić się na stosunkowo 
duŜe odległości. Drgania z ośrodka gruntowego są przekazywane równieŜ na sąsiadujące z placem budo-
wy obiekty. Drgania te mogą powodować uszkodzenia obiektów podatnych. NaleŜy zachować specjalną 
ostroŜność, jeŜeli takie budynki posadowione są na luźnych piaskach, zwłaszcza jeŜeli są one nawodnio-
ne: piaski te są bowiem naraŜone na nagłe osiadania wywołane drganiami w gruncie. PogrąŜanie z uŜy-
ciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłoŜu gruntowym większe drgania niŜ występujące 
przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromłotów o duŜej częstotliwości drgań, w sposób 
znaczący moŜe zredukować niekorzystny wpływ drgań na otaczające podłoŜe i budynki. 
Tam gdzie hałas lub drgania podlegają ograniczeniu, rozwiązaniem moŜe stać się metoda statycznego 
wciskania grodzic. 
Zastosowanie w trakcie pogrąŜania grodzic zabiegu podpłukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. 
Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych. 

5.5.10. Metody wspomagające 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrąŜania grodzic stosowane są zwykle następujące 
metody wspomagania: 

a) podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą objętością wody: 
� ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa 
� wydajność: 2.0 – 4.0 l/s na rurę 
� średnica rur6: około 25 mm 
� liczba rur: zaleca się nie rzadziej niŜ w załamaniach grodzic. 

b) podpłukiwanie wysokociśnieniowe:  
� ciśnienie: 25.0 – 50.0 MPa (na wylocie pompy) 
� wydajność: 1.0 – 2.0 l/s na rurę 
� średnica rur2: około 25 mm 
� średnica dyszy: 1.5 – 3.0 mm 

c) wstępne wiercenie z uŜyciem lub bez uŜycia mieszanki cementowo-bentonitowej; 
 
Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody stosowane jest głównie w zagęszczonych grun-
tach niespoistych. Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle bardzo nie-
znaczne zmiany parametrów gruntów, nie wpływa znacząco na wzrost osiadań, chociaŜ naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność w przypadkach, gdy grodzice mają przenosić obciąŜenia pionowe. Metoda nie daje 
dobrych efektów w połączeniu w urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic, natomiast 
jest czasem stosowana do wstępnego przygotowania gruntu przed wciskaniem/wyciąganiem grodzic. 
 
Podpłukiwanie wysokociśnieniowe moŜe być bardzo skuteczne w bardzo zagęszczonych warstwach 
gruntu. Podczas podpłukiwania wysokociśnieniowego ograniczona objętość płuczki zostaje wprowadzona 
do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odległości ponad jej podstawą. Warunki 
gruntowe ulegają nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokół grodzicy. Warunki 
gruntowe w odniesieniu do nośności nie ulegają znacznym zmianom. 
 
Wstępne wiercenie wykonuje się czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluźnieniu 
gruntu. Zwykle uŜywane są wiertła ślimakowe z rurą lub bez rury osłonowej. Wstępne wiercenie wyko-
nywane moŜe być wzdłuŜ całej linii pogrąŜania (bardzo cięŜkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu 

                                                           
 



 

 28

zamków wolnych. Często w przypadku wciskania grodzic sparowanych rozwierca się grunt w miejscach 
połączenia zamków grodzicy podwójnej. 
 
Nie naleŜy podpłukiwać grodzic wciskanych we wcześniej rozwiercony grunt, gdyŜ połączenie tych zabie-
gów znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.  
 

5.5.11 Wyciąganie grodzic  

W trakcie planowania wyciągania grodzic naleŜy uwzględnić: 
� pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu; 
� moŜliwość połączenia róŜnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się moŜliwość rezygnacji z wyciągania grodzic po uzgodnieniu 
tego z Projektantem. 
W trakcie wyciągania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, two-
rząc w ten sposób puste przestrzenie w gruncie. 
W trakcie wyciągania brusów naleŜy wziąć pod uwagę: 

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu 
• moŜliwość połączenia róŜnych poziomów wodonośnych w gruncie. 

Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliŜu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakładów chemicznych, 
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejo-
wych itd., wyciąganie brusów naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością 

Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych 

Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do samo 
uszczelnienia. JeŜeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelności zamków są bardzo wy-
sokie lub jeŜeli istnieją uzasadnione obawy co moŜliwości wystąpienia samouszczelnienia moŜna zastoso-
wać jedną z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny być okre-
ślone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami. 
Szczelność zamków moŜna powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających 
do wnętrza zamków. Najczęściej środki takie jest w stanie dostarczyć producent grodzic. Inne metody 
zwiększenia wodoszczelności grodzic są wymienione w Załączniku E Polskiej Normy [1].  

Inne roboty 
Inne roboty takie jak: 

� montaŜ kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 
� wykop, zasyp, drenaŜ i odwodnienie; 
� montaŜ zakotwień ścianek; 

powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią ST. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI 

5.6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w STO “Wymagania Ogólne”. 

5.6.2 Wymagania szczegółowe  

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki naleŜy sprawdzić: 
• poprawność wytyczenia osi ścianki; 
• ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
• przygotowanie platformy roboczej;  
• zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 
• sprzęt zgodnie z p. 0 ST; 
• materiały zgodnie z p. 0 ST. 

 
Nadzór powinien obejmować równieŜ kontrole i obserwacje, w czasie których naleŜy sprawdzić: 

• zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z 
załoŜeniami przyjętymi w projekcie; 

• zgodność z załoŜeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody wykonania ro-
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bót; 
• zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, 

ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 
• dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 
• zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych in-

stalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 
spowodowane wykonywanymi pracami; 

• jeŜeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej parame-
trami krytycznymi, to naleŜy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby otrzy-
mać wiarygodne dane do ich odwzorowania; 

• głębokość wciśnięcia ścianki. 
 
W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, okresowych 
pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na ich 
porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na uszko-
dzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyŜej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

� pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 
� pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

5.6.3.Tolerancje wykonania. 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic 
stalowych wynoszą [1]:  

� połoŜenie głowic grodzic według planu wciskania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  

� na lądzie: e ≤ 75mm; 

� na wodzie: e ≤ 100mm; 

- pochylenie grodzic od pionu: 

� na lądzie: i ≤ imax  = 1% (0,01m/m); 

� na wodzie: i ≤ imax  = 1,5% (0,015m/m); 

Odchylenie grodzic od pionu moŜe wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrąŜanie, pod wa-
runkiem, Ŝe Ŝadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza 
się natomiast moŜliwości rozejścia się zamków. 

Geometryczne odchyłki pogrąŜania są zwykle uwzględnione w projekcie. JeŜeli określone odchyłki zostaną 
przekroczone, to naleŜy zbadać zakres moŜliwego przeciąŜenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego 
oraz w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podej-
muje Projektant. 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

5.7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w STO “Wymagania Ogólne”. 

5.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w STO  “Wymagania Ogólne”. 

5.8.2 Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 



 

 30

� obserwacji przebiegu wciskania/wyciągania grodzic,  
� zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST i uzgodnionym spo-

sobem wykonania,  
� deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 
� wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez słuŜbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzo-

nych przez słuŜbę geodezyjną Nadzoru, 
� wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub 

zleconych przez Nadzór. 
� Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;  
� zapisów w Dzienniku Budowy,  

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. JeŜeli którekolwiek badanie lub próba dała wy-
nik negatywny naleŜy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w STO  “Wymagania Ogólne”. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów poprze-
dzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, progra-
my zapewnienia jakości itp.); 

• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
• organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
• montaŜ i demontaŜ oraz przemieszczenie sprzętu; 
• wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, 

ST lub zleconych przez Nadzór; 
• wykonanie i montaŜ elementów dodatkowych, 
• wykonanie ewentualnego pogrąŜania/wyrywania próbnego; 
• pogrąŜanie/wyrywanie ścianki szczelnej; 
• usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
• roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu koro-

ny wbicia ściany oraz jej połoŜenie w planie; 
• w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucięcie grodzic do odpo-

wiedniej rzędnej; 
• uporządkowanie terenu robót; 
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

 
Cena zawiera równieŜ zapas na chwytak urządzenia pogrąŜającego, odpady i ubytki materiałowe powsta-
łe w czasie pogrąŜania itp. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po 
wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi ST Wykonawca będzie usuwać na własny 
koszt. 
 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne wa-

runki dostawy. 
[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształ-

tu i wymiarów. 
[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne wa-

runki dostawy. 
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[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[12]. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[14]. PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 
[15]. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowa-

nie i grodze 
[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoŜa 

gruntowego  
 
 

6. ROBOTY śELBETOWE  

6.1 WSTĘP 

6.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót Ŝelbetowych. 

 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem konstrukcji Ŝelbetowych. 

 Roboty obejmują: 

• Deskowanie, 
• Zbrojenie, 
• Betonowanie. 

Ścian fundamentowych, ścian, slupów, stropów, płyty fundamentowej, nadproŜy, ścian 
attykowych. 

 

6.1.4. Roboty przy stropie bubbledeck obejmują: 

• Deskowanie, 
• UłoŜenie zbrojenia dolnego 
• UłoŜenie kul Cobiax 
• UłoŜenie zbrojenia górnego 
• Betonowanie dwuetapowe- dolna, a następnie górna 
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6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

6.2. MATERIAŁY 
 
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaga-
niach ogólnych” pkt 2. 

6.2.2.rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą ST są: 

• Zaprawa cementowa, 
• Deskowanie do wykonywania konstrukcji Ŝelbetowych, 
• Beton i jego składniki, 
• Stal zbrojeniowa, 
 

6.2.3. Zaprawa cementowa 

  Do zapraw naleŜy stosować cement powszechnego uŜytku wg normy PN-B-19701, piasek 
wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 

 

6.2.4. Beton i jego składniki 

  Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 . 

 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składniki betonu dozowane wagowo. 

 Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić B37 wodoszczelny W8. 

 

6.2.4. Stal zbrojeniowa- AIIIN 

6.2.5. Stropy typu bubbledeck: 

• Deskowanie do wykonywania konstrukcji Ŝelbetowych, 
• Beton i jego składniki, B37 
• Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W, A-0 St0S 
• Kule Cobiax S220- plastikowa  

 

6.3 SPRZĘT 

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

6.3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów Ŝelbetowych: 

• Deskowania, 
• Betoniarki, 
• Zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej, 
• Zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak Ŝurawie ,suwnice,  
• Urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni. 
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6.4 TRANSPORT 

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

6.4.2 transport materiałów 

Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 

 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami bn-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych ją przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-
bezpieczających je przed uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W 
czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do transportu 
mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

6.5.2. Przygotowanie i montaŜ deskowania 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-
skowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach 
statycznych, odpowiadających warunkom pn-64/b-03150 i pn-62/b-03200. Ustalona konstrukcja de-
skowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy 
jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obcią-
Ŝania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwiać łatwy ich montaŜ i demontaŜ 
oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i rozpiętości ponad 
3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia 
tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. Ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich 
masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim 
rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym uŜyciem ma-
teriałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, Ŝelbeto-
wych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych (zwy-
kłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością go-
spodarczą. 
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Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyŜej lub metalowe o moŜliwości wielokrotnego 
uŜycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania powtarzalnych układów 
konstrukcji betonowych  lub Ŝelbetowych, deskowania juŜ z gotowych elementów dzielą się na: 

- deskowania przestawne 
- deskowania ślizgowe 
- deskowania przesuwne 
 
 

Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako : 
- deskowania z tarcz średniowymiarowych - deskowanie z tarcz, których cięŜar nie moŜe być większy niŜ 
60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających się elementów jednako-
wych lub podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym przystosowaniu tylko niektórych tarcz. 
Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien być ustalony przed rozpoczęciem montaŜu deskowań. 

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach: 
W układzie tarcz pionowym- do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzalnych kondygna-
cji 
W układzie tarcz poziomym- do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz róŜnych wysoko-
ściach kondygnacji. 
Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny odpowia-
dać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków. 
Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość tarcz 
układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany. 
- deskowania z elementów wielkowymiarowych- deskowania z elementów dostosowanych całkowicie do 
układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za pomocą 
urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu budowlanego. 
Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świer-
kowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy iv oraz materiałów drewnopo-
chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające 
pn-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą 
betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe desko-
wań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-
wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości min. 1 mm kraty powinny odpowiadać następującym 
warunkom: 
Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich. 
Całkowity cięŜar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny przekraczać 60 kg. 
Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz wykluczać 
deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich 
czyszczenia. 

 
Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu 
tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla ułoŜenia dla ułoŜenia 
na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nośnej pomostu 
roboczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu deskowań przestawnych przed przystą-
pieniem do betonowania ścian powinna być sprawdzona dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz 
oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być 
ponumerowane. W przypadku powtarzalnych układów ścian na wyŜszych kondygnacjach układ tarcz 
przestawnych deskowań powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi 
tarczami powinny umoŜliwiać  wykonanie róŜnych grubości ścian betonowych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego 
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być  usztywnione podporami zabez-
pieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w 
stosunku do wytrasowanej linii ścian. 
Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać w szero-
kości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być róŜnokierunkowe, aby na całej długo-
ści budynku róŜnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu naleŜy ściany długie podzielić 
na odcinki montaŜowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków. 
 



 

 35

- deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji Ŝelbetowej w deskowaniu śli-
zgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań. 
Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne) 

            B)   na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne 
 
Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych technicznej budynku projektowanego do wyko-
nania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji bez uzgodnienia z 
właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku stosowania deskowań ślizgowych 
typowych, uŜywanych juŜ na innych budowach i konieczności wymiany elementów uszkodzonych, ele-
menty zamienne powinny być wykonane ściśle wg. Wzoru elementów nieuszkodzonych. 
Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram podnośników śrubowych naleŜy wykonywać z drew-
na sosnowego tartego kl. Iii. Poszycie tarcz deskowania naleŜy wykonywać z desek sosnowych kl. Iii, jed-
nostronnie struganych, pozostałe zaś elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomostów z 
drewna tartego sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. Iv. Tarcze deskowań powinny być  impre-
gnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach poszczególnych elementów deskowań i rusz-
towań powinny mieć  średnicę nie mniejszą niŜ 16 mm i odpowiadać  pn-74/m-82101. Średnica stalowych 
wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być mniejsza niŜ 16mm oraz średnica wieszaków 
w ramach podnośników i przy tarczach niŜ 20mm. Pręty niosące podnośników śrubowych powinny być 
wykonane ze stali st37a o średnicy nie mniejszej niŜ 24 mm i nie większej niŜ 28 mm w zaleŜności od ich 
rozstawu i wielkości obciąŜeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszystkie części 
stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem asfaltowym, z 
wyjątkiem gwintów, które naleŜy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje ram podno-
śników hydraulicznych naleŜy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta powinna być do-
stosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuŜ jej poprzeczek dla regulacji rozstawu 
tarcz deskowania w  dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze deskowań mogą 
być wykonane z desek , jak podano w lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu przypad-
kach tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób umoŜliwiający ich łatwy montaŜ i demontaŜ. 
Średnica prętów niosących powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w podnośni-
kach hydraulicznych, rozstaw podnośników zaś taki  aby maksymalne robocze obciąŜenie prętów niosą-
cych nie przekraczało obciąŜenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowań. 
MontaŜ deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach. 
Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych elementów w zespoły 
odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdującego się na budowie sprzętu 
montaŜowego. 
MontaŜ zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu. 

 
Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych oraz ich scalone zestawy powinny być wykonane 
ściśle wg. Dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. Scalone i sprawdzo-
ne zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie ślizgu, zabezpieczone 
przed moŜliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w szczególności odkształcenia pionowej zbieŜności po-
szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. MontaŜ scalonych zestawów na podstawie 
wyjściowej ślizgu powinien być wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-
nania budowy tą metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami po-
winna być przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, 
pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w przypadku sto-
sowania podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej instalacji. Takie samo 
sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdłuŜ wszystkich ścian 
i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m. 

Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie wykonywania robót powinno 
być zabezpieczone przez:  
Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania. 

Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy podnoszeniu 
ręcznym posuw tylko na komendę) 

Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych. 

 Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie budynku, w 
czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność  pionowego wykonania ścian. Urządzenia kontrolne po-
ziomu powinny być stale umocowane przy podnośnikach naroŜnych wszystkich pólpomostów roboczych, a 
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działanie ich powinno umoŜliwiać  jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu pośli-
zgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to powinno być zabezpieczone przed moŜliwością przypadko-
wego zniekształcenia wielkości pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powin-
ny być  załoŜone co najmniej przy jego naroŜach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego desko-
wania ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-
wych cięŜkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach. 
UŜytkowanie pomostów roboczych moŜe nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wyko-
nania. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów podwieszonych, powinien być stale kontro-
lowany przez cały okres ich uŜytkowania. ObciąŜenie pomostów roboczych nie powinno w Ŝadnym przy-
padku przekraczać  norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miej-
scach widocznych na wszystkich pomostach.  
Kolejność i sposób przeprowadzenia demontaŜu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót betono-
wych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowań typo-
wych – w konstrukcji o ich eksploatacji. 
 
- deskowania przesuwne z gotowych elementów.- deskowania przesuwne stosuje się do monolitycznego 
wykonania hal przemysłowych powtarzalnych segmentach o przekryciach łupinowych. Konstrukcja tych 
deskowań moŜe być wykonana z kształtowników lub rur stalowych z podszyciem z blach stalowych lub 
teŜ jako szkielet z okrąglaków oraz kątówki drewnianej z poszycia desek. W kaŜdym przypadku zastoso-
wania deskowania przesuwnego nietypowego, jego dokumentacja robocza powinna stanowić część do-
kumentacji technicznej zamierzonej do wykonania hali przemysłowej. 
 
Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny być stosowane w przypadkach wykonywania hal 
nietypowych, zapewniających duŜą wielokrotność uŜycia tych deskowań oraz gdy przewiduje się wykona-
nie robót betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy uŜyciu pary. Deskowania przesuwne o kon-
strukcji drewnianej mogą być stosowane, gdy wyniki analizy techniczno ekonomicznej wskazują na celo-
wość zastosowania  przy monolitycznym wykonaniu tej metody hal nietypowych na jednej budowie, lub 
nawet typowych, lecz o uproszczonej, łatwo rozbieralnej konstrukcji, jak to występuje przy wykonaniu 
sklepień z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej 
wyklucza moŜliwość stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomocą pary. Wymagania tech-
niczne dla deskowań przesuwnych. JeŜeli deskowanie przesuwne zmontowane jest więcej niŜ na jednym 
wózku szynowym, wózki te powinny być sztywno spręŜone w celu zabezpieczenia przed deformacją de-
skowania w czasie przesuwu; w kaŜdym jednak przypadku po ustawieniu deskowania na nowym stanowi-
sku roboczym powinno ono być starannie skontrolowane, w szczególności wszystkie złącza elementów i 
wielkości strzałek łuków, wszystkie zaś usterki i błędy usunięte. Po całkowitym zakończeniu robót wyko-
nywanych przy uŜyciu deskowań przesuwnych na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidzia-
ne do wykorzystania na innych budowach powinno być rozebrane na części łatwe do transportu, staranie 
oczyszczone, wszystkie uszkodzenia usunięte i po zewidencjonowaniu poszczególnych części magazyno-
wane z zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi i moŜliwością uszkodzenia. Do stemplowania 
deskowań stropów powinny być stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple powinny być usztyw-
nione między sobą za pomocą stęŜeń poziomych z rur i złącz stalowych. Stemple z drewna wg pn-61/d-
95016 mogą być stosowane w przypadkach uzasadnionej konieczności. Stemple te powinny być usztyw-
nione deskami o grubości minimum 24 mm, przybitymi krzyŜowo w dwóch prostopadłych do siebie kie-
runkami. 
Dźwigarki deskowań bez stemplowych powinny być dostosowane do regulacji ich rozpiętości w granicach 
3,5 do 5,5 m, najczęściej występującej rozpiętości stropów. 
CięŜar dźwigarów bez stemplowych nie powinien przekraczać 80 kg w celu umoŜliwienia ich ręcznego 
podniesienia i ustawienia na oporach. 
Konstrukcja dźwigarów bez stemplowych powinna umoŜliwiać  regulację roboczej odwrotnej strzałki 
ugięcia oraz przeprowadzenia demontaŜu dźwigarów w 2 etapach: pierwszy etap – częściowe opuszcze-
nie dźwigarów dla zdjęcia deskowań, drugi etap – zdjęcie dźwigarów. 
Szerokość górnych półek dźwigarów bezstemplowych nie powinna być mniejsza od 12 cm, tarcze desko-
wań układane na dŜwigarkach powinny mieć  przybite od spodu listwy zabezpieczające przed przesunię-
ciem się tarcz na oporach. 
 

Uwaga 
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Deskowanie dla ścian wewnętrznych i słupów o powierzchni wykończeniowej betonu architektonicznego 
naleŜy wykonać ze sklejki zabezpieczonej środkami adhezyjnymi. 

6.5.3. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia 

Pręty zbrojenia przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić  z zendry, luźnych płat-
ków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 
opalać, np. Lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty uŜyte do produkcji 
zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 
4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy je prostować. Cięcie i gię-
cie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona 
wzdłuŜ jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać  ± 
10 mm.  
Własności mechaniczne stali uŜywanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać  postanowieniom 
pn-56/b-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwier-
dzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

- nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
- pęka przy wykonywaniu haków, 
- uŜyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

NaleŜy zbadać laboratoryjnie zgodnie z pn-71/h-04310. 
 
Badanie stali na budowie. CięŜar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z kaŜdej par-
tii naleŜy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona 
do zbrojenia tylko wówczas, jeŜeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwienia. 
JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu lub Ŝądnej, stal ba-
dana moŜe być uŜyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju zbro-
jenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań. 
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia naleŜy wykonywać według projektu przy równo-
czesnym zachowaniu postanowień pn-56/b-03260. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z pn-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. SkrzyŜo-
wania zbrojenia płyt i ścian wiąŜe się, spawa, łączy: 

W dwóch rzędach prętów skrajnych- kaŜde skrzyŜowanie. 
W pozostałych skrzyŜowaniach – co drugie w szachownicę. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strze-
mionami. SkrzyŜowania prętów z prostymi odcinkami strzemion naleŜy łączyć na przemian. 
Końce strzemion naleŜy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna wynosić 
przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie powinno przekra-
czać 3%. Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyŜowań 
prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować  się na jednym pręcie. 
Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane naleŜy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych w 
rysunkach roboczych, siatki i szkielety zgrzewane lub spawane naleŜy wykonywać w prostopadłym ukła-
dzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba Ŝe na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Długość prę-
tów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niŜ 10 mm i 
nie powinna przekraczać 25 mm. RóŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. Do-
puszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. 
 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich naleŜy przeprowadzać przyjmując za partię ich licz-
bę o cięŜarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być 
mniejsza niŜ 3 na partię. Badanie naleŜy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt  górny w miejscach łączenia i podwiesza-
jąc cięŜar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie mniejsze od podwójnego 
cięŜaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu naleŜy poddawać trzy skrzyŜowania prętów, jedno w rzę-
dzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyŜowań zostanie zerwane, 
próbom naleŜy poddać co najmniej sześć siatek lub szkieletów płaskich. JeŜeli badanie podwójnej liczby 
próbek da równieŜ wynik ujemny, wówczas partię naleŜy odrzucić. 
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Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie po-
winna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyŜowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
Szkielety przestrzenne naleŜy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów płaskich. 
Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety zbrojenia 
samonośnego, niosące cięŜar własny, cięŜar deskowania i cięŜar masy betonowej naleŜy wykonywać 
zgodnie z zasadami montaŜu konstrukcji stalowych. 
MontaŜ zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 
deskowanie belki moŜe być montowane po ułoŜeniu zbrojenia. 
MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, naleŜy układane na desko-
waniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Długość zakła-
du złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich spawanych, o jednostronnym ułoŜeniu 
prętów podłuŜnych, powinna wynosić 30 średnic. 
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej dwu-
krotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej jednak niŜ 
250 mm. Złącza siatek naleŜy wykonywać na przemian. 
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 0,5 
długości oka siatki. JeŜeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wówczas 
skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną podpory. W przypadku 
gdy warunek ten nie moŜe być spełniony, naleŜy końce prętów głównych zakończyć hakami. JeŜeli belka 
jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny poprzeczny pręt szkieletu naleŜy umieszczać poza we-
wnętrzną krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niŜ 20 średnic prętów głównych. Szkielety prze-
strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i ułoŜeniu w deskowaniu naleŜy łączyć zgodnie z rysunkami robo-
czymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm moŜna łączyć drutem mięk-
kim. 
 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 
nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy 
 Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułoŜonego w deskowaniu zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z rysunkami 
roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i 
długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

6.5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu 

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z pn-63/b-06250 
Wykonanie masy betonowej powinien odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej 

- pojemność i rodzaj betoniarki 
- sposób dozowania składników 
- zawilgocenie kruszywa 

Na recepcie roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu 
i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliŜu miejsca mieszania betonu. RóŜnice w 
uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia składu 
betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne róŜnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 

 
 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna róŜnica 
Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 
Zawartość poszczególnych frakcji powyŜej 5 mm ± 20 % 

 
JeŜeli róŜnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego kruszywa, a 
średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach , kruszywa moŜna uŜyć do betonu jedynie 
po uprzednim ujednoliceniu, np. Przez zmieszanie spycharką. 
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Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dokładność dozowania składnik . 

Dokładność dozowania , % 

Sposób dozowania Cement i domieszki 
sproszkowane 

Kruszywo Woda i dodatki 

Objętościowe 
CięŜarowe z obsługą 
ręczną 
CięŜarowe automatycz-
ne 

           - 
           2 
           
           1 

          5 
          3 
 
          2 

            2 
            2 
 
            1 

 
 
Przy wykonaniu betonów wyŜszych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność dozo-
wania nie powinna być mniejsza niŜ dozowanie cięŜarowe z obsługa ręczną dokładność korekty receptury 
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać war-
tościom podanym w tablicy 2. 
 
 
Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna produkcja 
betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest równieŜ mieszanie ręczne , w tym przypadku naleŜy po-
większyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu mechanicznym, jeŜeli nie 
prowadzi się badań betonu wg pn-63/b-06250. 
Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować betoniarki 
mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te moŜna stosować tylko stosować przy kruszywie o 
maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa dmax naleŜy  stosować 
betoniarki wolnospadowe o pojemności: 

- co najmniej 500 przy d max= 80 mm, 
- co najmniej 1000 i przy dmax=120 mm, 
- co najmniej 2000 i przy dmax= 160 mm. 

Betony konsystencji plastycznej, półciennej i ciekłej moŜna mieszać w dowolnym typie betoniarki. Naj-
krótszy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 
 
  Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników  
Pojemność betoniarki W min., przy konsysten-

cji masy ciekłej i półcie-
kłej 

W min, przy konsysten-
cji  masy plastycznej 

W min, przy konsysten-
cji masy gęstoplastycz-
nej i wilgotnej 

Do 500 1,0 1,5 3,0 
Do 1000 1,5 2,0 4,5 
Do 2000 2,0 2,5 6,0 
 
 
Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone 
były doświadczalnie przez laboratoria. 
Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna róŜnić się od 
optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej ni o 10%. 
Zaś czas uŜycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 c nie powinien przekraczać 1 
godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej  przy temp. + 20c -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy betonowej po dłuŜszym czasie, niŜ podano wyŜej, 
jeśli masa ta da się naleŜycie zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 
 
Warunki transportu masy betonowej. W zaleŜności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu 
dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych: 
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- taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i 
spadku do 10%, 
- wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, przy 
wzniesieniu i spadku terenu jak powyŜej, 
- transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i duŜych masach beto-
nu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
- przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i duŜych masach betonu, 
- wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 
przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zuŜycia masy betonowej są stosunkowo nieduŜe, 
- pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz 
przy odległości do 15 km i małym zmianowym zuŜyciu masy betonowej. 

 Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności masy, 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju kon-
strukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonej projektem moŜe wy-
nosić ± 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów giętych badanych metodą „ve-be” róŜnice 
nie powinny przekraczać: 

- dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 
- dla betonów wilgotnych ± 10-15. 
 

 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących wa-
runków 
Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stoŜka opadowego ), 
Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1m/s, 
Pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18 przy transporcie do góry i 12 przy transporcie w 
dół, 
Przenośnik powinien być wyposaŜony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgar-
niania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 
 
Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg odpowiednich 
instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 
 
- układanie i zagęszczanie masy betonowej 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość  wykonania robot 
przygotowawczych w szczególności: 

Wykonanie dekowania 
Wykonanie zbrojenia 
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej lub po-

wierzchni łączonych prefabrykatów, 
Gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
 

  Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40´40 cm, lecz nie większym niŜ 0,8 m2, bez 
krzyŜującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu masy 
betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry moŜe odbywać się z wyso-
kości nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z większych wyso-
kości od wyŜej podanych naleŜy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku koniecz-
ności zastosowania urządzeń pochyłych, naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy 
ruchome ), umoŜliwiające pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej ułoŜenia. Przy układaniu 
masy betonowej w deskowaniu ślizgowym naleŜy: 
Masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm, 
 Układanie nowej warstwy masy betonowej naleŜy zaczynać po ukończeniu układania warstwy 
poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego, 
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 Szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby było za-
pewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 godziny, 
Podnoszenie naleŜy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na całym obwodzie; 
do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie moŜe być podnoszone z szybkością 
nie większą niŜ 60 mm/godzinę, 
 W okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu równo-
miernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej moŜe nastąpić tylko 
po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom układanej masy betonowej powinien znaj-
dować się poniŜej poziomu podłogi roboczej nie więcej niŜ 0,10 m, 
 Podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemoŜliwiającą przywarcie ułoŜonej 
masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania powinien mieć wytrzymałość 
wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzącego z deskowania mogą mieć najwyŜej ślady 
deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; zaleca się ustalenie szybkości posuwu deskowania ślizgowego 
doświadczalnie. Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane 
równomiernie jej ułoŜenie warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania w de-
skowaniu przestawnym nie powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu deskowania na parcie 
masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szybkość betonowania powinna uwzględniać 
dopuszczalną wielkość ciśnienia wywieranego przez masę betonową na deskowanie. 

 
  Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować  nie wcześniej niŜ 
po upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty naleŜy betonować 
jednocześnie. Masę betonową moŜna zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. 
Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po 
zagęszczeniu nie powinna być  większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej moŜe 
być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozsta-
wione i nie pozwala na uŜycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 
uŜyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne naleŜy 
stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o du-
Ŝej mocy (poniŜej 2 km) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych oraz Ŝelbetowych o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni dro-
gowych oraz do wibrowania stropów budynków. Wibratory prętowe naleŜy stosować do zagęszczania be-
tonu w konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i 
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów bu-
dynku. Wibratory prętowe naleŜy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo gę-
stym zbrojeniu, nie pozwalającym na uŜycie wibratorów wgłębnych. 
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem następują-
cych warunków 
 Przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niŜ 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora; grubość warstwy zagęsz-
czonej masy betonowej nie powinna być większa niŜ 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); 
wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułoŜoną i zagęszczoną, 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach po-
winny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość zagęszczonej warstwy masy betonowej nie 
powinna przekraczać 20 cm, 
Zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone doświadczalnie, 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość posuwu wibratorów po-
wierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów wibratorów powinny być dla kaŜdego rodza-
ju masy betonowej ustalone doświadczalnie, 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory powinny być tak 
dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały ich odkształceń, 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o tyle, Ŝe nie ulega upla-
stycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości co najmniej 20 kg/cm2. 
 
  Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próŜniowym powinno być 
odprowadzone według specjalnych instrukcji opracowanych kaŜdorazowo w zaleŜności od urządzenia i 
rodzaju robót. 
Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. Sztychowania kaŜdej ułoŜonej war-
stwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę 
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poprzednio ułoŜonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania młotkami drewnia-
nymi. 
 
- przerwy w betonowaniu.  
 
Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze naleŜy sytuować w miejscach  uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej naleŜy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania naleŜy 
zakończyć: 
W belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
W słupach w płaszczyznach stropów, belek  lub podciągów, 
W płytach na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta. 

 
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze-
nia betonu stwardniałego z betonem świeŜym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy powstałego 
szkliwa cementowego, 
- bezpośrednio przed ułoŜeniem świeŜej warstwy masy betonowej obfite zwilŜenie powierzchni połączenia 
i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliŜonym do zaprawy w beto-
nie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
JeŜeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie betonowania z 
zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niŜ w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20 c to czas trwania prze-
rwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia, uprzednio ułoŜonego betonu. 
W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu 
ślizgowym na czas dłuŜszy niŜ 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabeto-
nowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 
 
- pielęgnacja betonu 
 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementów hutni-
czych i starczano – ŜuŜlowych. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od jego 
ułoŜenia 
Elementy i konstrukcje naleŜy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilŜenia wodą i 
w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda uŜyta do polewania betonów po zakończeniu napa-
rzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  
DuŜe masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. 
 
Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie następujących 
warunków: 
Betony naraŜone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniŜeniu się ich temperatury 
poniŜej –1c wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej : 
- 80 kg/cm2 przy  
C/w> 1,8  
- 100 kg/cm2 przy  
C/w< 1,8 
Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich 
spada poniŜej –1c, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się po upływie 1 doby w tem-
peraturze +18 c. 

 
 ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopuszcza się po osią-
gnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, Ŝe odkształcenie 
nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie naleŜy korzystać ze świeŜo zabeto-
nowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy czym okres 
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniŜej 10c powinien ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu. 
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UŜytkowanie świeŜo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych moŜe być stosowane pod 
warunkiem spełnienia wymagań wyŜej podanych oraz ułoŜeniem kładek lub torów z desek o grubości co 
najmniej 36 mm. 
 
- przyspieszenie twardnienia betonu 
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 
 

Zastąpienie cementu marki niŜszej cementem maki wyŜszej, 
Stosowanie cementów szybkosprawnych, 
Dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem, 
Przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego, 
Dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 
 

Przy zastąpieniu cementu marki niŜszej cementem marki wyŜszej naleŜy dodać do przygotowanej masy 
betonowej taką ilość cementu marki wyŜszej, która zapewni właściwą wytrzymałość i szczelność. Ilość ta 
powinna być obliczona, w Ŝadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od ilości podanych w pn-
63?B-06250. 
 
Cementy szybkosprawne naleŜy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wówczas, 
jeŜeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia napa-
rzania. 
 
Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane 
przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, naleŜy ich przydatność do 
tego celu sprawdzić laboratoryjnie. 
 Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy uŜyciu tych samych materiałów, któ-
re przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. 
 
Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego 
powinny być tak dobrane, aby obniŜenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niŜ 
20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia. 
W przypadku gdy zachodzi moŜliwość obniŜenia wytrzymałości betonu naparzanego naleŜy skorygować 
markę betonu albo skład masy betonowej. 
Elementy i konstrukcje naleŜy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilŜenia wodą i 
w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni. 
 
Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami  
Pn-63/b-06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej naleŜy wykonywać 
próbki kontrolne, które naleŜy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie kon-
strukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na 
początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury. 
 
Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego przewodzonego 
przez masę betonową moŜe być wykonane tylko na podstawie poprzednio przygotowanej dokumentacji 
tego procesu określającej, w zaleŜności od marki betonu, rodzaje i gęstości zbrojenia elementów, ich mo-
duły powierzchniowe, temperatury otoczenia i Ŝądane wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i 
rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 

Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierać 
Ŝadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy na-
grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniŜonym napięciem sieciowym nie przekraczają-
cym 51v. Stosowanie wyŜszych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze specjalisty- inŜyniera lub tech-
nika elektryka 
W kaŜdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna 
być dozorowana przez montera elektryka. 
Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. Do temperatury około 30÷35c, nie 
powinien przekraczać 5c na godzinę. 
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W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10c na godzinę. Usunięcie ocieple-
nia elementu moŜe nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i gdy róŜnica 
temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 c 
Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu całego 
okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji na-
grzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. 
 
Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu naleŜy stosować zgodnie z  
Pn-63/b06250. 
 

6.5.5. Beton architektoniczny 

Pod nazwą beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefi-
niowanych wymaganiach pod względem wyglądu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametrów trwa-
łości i wytrzymałości przy równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia 
warstwą tynku lub inną powłoką wykończeniową. 

Powierzchnie z betonu architektonicznego wymagają szczególnej uwagi przy projektowaniu deskowań 
oraz umiejętności przy wykonywaniu elementów, aby nie wystąpiły przebarwienia, plamy, odpryski i pory 
powierzchniowe. 

Na wymienione defekty struktury betonu maja wpływ: 

a) skład betonu, jakość składników i konsystencja masy betonowej, 

b) właściwe ułoŜenie zbrojenia i otulina  

c) czynniki technologiczne – deskowanie, przebieg betonowania, zagęszczanie, pielęgnacja betonu. 

 

Dekoracyjność betonu architektonicznego moŜna uzyskać przez zastosowanie czterech podstawowych 
technik uzyskania faktury powierzchni: pozostawienie go w jego naturalnej formie, mechaniczne fakturo-
wanie, chemiczne opóźnienie wiązania powierzchni, a wreszcie przez kombinację tych metod. 

Pozostawienie betonu w jego naturalnej formie polega na jego wykonaniu z zachowaniem odpowiedniego 
reŜimu technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień, a takŜe 
na uzyskaniu betonu z jego naturalnymi odbarwieniami, pęcherzami stanowiącego niejako tło dla innych 
rozwiązań architektonicznych. 

Mechaniczne fakturowanie powierzchni – polega na usunięciu powierzchniowej warstwy betonu. Naj-
częstszymi metodami są: piaskowanie, szlifowanie, młotkowanie, groszkowanie. 

Chemiczne opóźnienie wiązania powierzchni – polega najczęściej na zastosowaniu opóźniacza naniesio-
nego na deskowanie, a następnie usunięciu wierzchniej warstwy betonu przy uŜyciu wody pod ciśnie-
niem. Środek opóźniający nanoszony jest w postaci pasty lub lakieru, bądź w postaci arkuszy papieru na-
sączonego opóźniaczem, umieszczanych na powierzchni deskowania. Głównym zadaniem opóźniacza jest 
spowolnienie lub niedopuszczenie do wiązania powierzchniowej warstwy betonu, aby po rozformowaniu 
moŜna było wyeksponować kruszywo, usuwając warstwę niezwiązanego zaczynu. 

Wraz z róŜnymi technikami uzyskania faktury powierzchni mamy do dyspozycji trzy podstawowe drogi 
barwienia betonu: 

- zastosowanie białego lub kolorowego cementu, 

- uŜycie chemicznych barwników do mieszanki betonowej, 

- zastosowanie koloryzacji stwardniałego betonu. 

 

Do warstwy licowej stawiane są bardzo wysokie wymagania. Szczególnie w przypadku betonów 
architektonicznych, gdy kaŜda zmiana surowców moŜe mieć wpływ na kolor i strukturę betonu, naleŜy 
zapewnić dostawy identycznych składników mieszanki betonowej przez cały okres betonowania. Jest to 
istotny problem, bowiem poszczególne partie materiałów z kolejnych dostaw mogą róŜnić się między so-
bą, przy czym na przykład w przypadku cementu rezultatem będą róŜnice w kolorze betonu wykonanego 
ze spoiwa z róŜnych dostaw. Faktura betonu zaleŜy od zawartości drobnych frakcji piasku. Wahania i 
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zmiany stosu okruchowego mogą mieć wpływ na jednorodność powierzchni. Stosowanie frakcjonowane-
go kruszywa pozwala odpowiednio dobrać stos okruchowy - piasek 0-2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 i ewen-
tualnie 16-32 mm, w zaleŜności od wymiarów betonowanych konstrukcji. Kruszywo powinno być okrągłe 
lub w kształcie foremnym (niewydłuŜone i płaskie).  
Mieszanka betonowa powinna być tak podawana do szalunków, aby powstała dobrze zagęszczona, jedno-
rodna struktura. NaleŜy zwracać uwagę, aby beton nie spadał ze zbyt duŜej wysokości (maks. 1 m), w 
przeciwnym razie moŜe dojść do segregacji składników. Materiał powinien być układany równomiernie w 
szalunki, a nie rozgarniany wibratorami. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 50 cm - gdy 
stosowane są wibratory wgłębne i 30 cm - przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnio-
ne będzie odpowietrzenie przy powierzchni szalunków, co spowoduje powstawanie pustek, pęcherzy i 
raków powierzchniowych.  
Proces zagęszczania mieszanki jest szczególnie istotny w przypadku betonów architektonicznych i decydu-
je o jakości betonu oraz wyglądzie końcowym. Jednak decydującą rolę w uzyskiwaniu jednorodnej i za-
mkniętej powierzchni odgrywają środki antyadhezyjne stosowane do szalunków.  
Równie waŜnym elementem betonowania jest pielęgnacja świeŜego betonu, to znaczy ochrona świeŜego 
tworzywa aŜ do uzyskania wystarczającej twardości i wytrzymałości. Przede wszystkim chodzi tu o ochro-
nę przed wysychaniem, czyli przed ucieczką wody z powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do 
zwiększenia ilości kapilar w betonie i ostatecznie zmniejszenia jego trwałości.  
Podczas pielęgnacji betonu naleŜy pamiętać o kilku najwaŜniejszych zabiegach:  
- utrzymywaniu zabetonowanych elementów w szalunkach w stanie wilgotnym;  
- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami; 
- stosowaniu płynnych środków do pielęgnacji, rozpylanych na powierzchni betonu bezpośrednio po zdję-
ciu szalunków,  
- prowadzeniu pielęgnacji standardowo przez 3 dni.  
Przy zastosowaniu cementów mieszanych (CEM II) czy hutniczych (CEM III) okres pielęgnacji naleŜy wy-
dłuŜyć.  

 

Zaprojektowanie mieszanki dla betonu architektonicznego Wykonawca zleci do laboratorium posiadające-
go akredytacje PCA podając dane wyjściowe:  

a) typ uzgodnionych deskowań, 

b) sposobu zagęszczania mieszanki, 

c) sposobu układania mieszanki w deskowaniu. 

 

Zaprojektowana mieszanka przed skierowaniem do produkcji w Wytwórni Betonów powinna zostać 
sprawdzona na wzorniku, czyli na wykonaniu fragmentów poszczególnych elementów konstrukcyjnych w 
stymulowanych warunkach budowy. 

Przykładowe odcinki konstrukcji; płyt, schodów i ścian o powierzchni nie mniejszej niŜ 2m2 lub 2mb nale-
Ŝy wykonać w prototypie deskowania dostosowanego do wymagań określonych dla betonu architekto-
nicznego. Uzyskana jakość powierzchni betonowej podlega akceptacji przez projektantów i inspektora 
nadzoru. 

 

Zaopiniowaniu podlega element określony przez: 

- fakturę, 

- projektowany rysunek powierzchni – fugi, krawędzie, uskoki, skosy 

- szczelność powierzchni, 

- jednorodność powierzchni. 

Wzorniki naleŜy wykonać w skali 1:1. Przyjęcie innej skali naleŜy do decyzji projektanta architektury. Be-
ton architektoniczny elementów konstrukcyjnych zaprojektowany jest o fakturze gładkiej z ukosowaniem 
krawędzi pod katem 45°. 
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6.5.6. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłuŜej, im większy jest stosunek obciąŜenia, które 
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciąŜenia całkowitego, na jakie 
daną część budowli jest obliczona. 
Rusztowanie naleŜy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. 
Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych na-
pręŜeń w konstrukcji. 
Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15 c moŜna dla betonów z cemen-
tów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy 
usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.: 
2 dni lub rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 
oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 10 do 12 dni lub 0,7 rw dla stro-
pów, belek, łuków  o rozpiętości 6,0 m 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach 
Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyŜej podane terminy mogą 
ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niŜ 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzy-
małości betonu. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0c, wówczas naleŜy uznać, Ŝe beton nie twardnieje i ta-
kich dób nie naleŜy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji moŜna ustalić wg załącznika do pn-63/b-
06250, przy czym za temperaturę, w zaleŜności od której określa się przewidywaną wytrzymałość beton, 
uwaŜa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych śred-
nich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. 
Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji naleŜy sprawdzić wytrzyma-
łość konstrukcji przez próbne obciąŜenie. 
Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w doku-
mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieŜąco prowadzonych badań na 
budowie. 
 
6.5.7. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników  chemicznych 

W przypadku gdy beton w fundamentach,  zbiornikach, rurach itp. MoŜe być naraŜony na szkodliwe dzia-
łanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, naleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić analizie wód i 
stosować odpowiednie środki zaradcze. 
 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
6.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

  
• Kontrolę materiałów 
• Kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia 
• BieŜącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy, 
• Sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 
• Sprawdzanie wytrzymałości betonu, 
• Sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego, 
 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia 

 W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
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Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 
 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
       - czasu wiązania 
       - zmiany objętości 
       - obecności grudek 

 
 

PN-EN 196-3  
PN-EN 196-3  
PN-EN 196-6  

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜ-
dej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
     - składu ziarnowego 
     - kształtu ziaren 
     - zawartości pyłów mineral-
nych 
     - zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
     - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

 
KaŜdej 

Dostarczonej 
Partii 

 
Bezpośrednio przed uŜyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250  

Przy rozpoczęciu robót oraz w 
przypadku stwierdzenia zanie-

czyszczeń 
2 Badania mieszanki betonowej 

-urabialności 
-konsystencji 
-zawartości powietrza w 
 Mieszance betonowej 

 
 

PN-B-06250  

 
-przy rozpoczęciu robót 
-przy proj. recepty i 2 razy  
  Na zmianę roboczą        
-przy ustalaniu recepty oraz 
  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości  
      Na     ściskanie na prób-
kach 

 
PN-B-06250  

 
Przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
       Betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  
PN-B-06262  

W przypadkach technicznie 
Uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250  

Przy ustalaniu recepty,  3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŜ raz na 5000 
m3 betonu 

  
3.4. Badanie odporności na 
      Działanie mrozu 

PN-B-06250 

Przy ustalaniu recepty, 2 razy w 
czasie   wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŜ raz na 5000 
m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności 
wody  PN-B-06250 

Przy ustalaniu recepty, 3 razy w 
czasie   wykonywania konstrukcji, 
ale nie   rzadziej niŜ raz na 5000 
m3 betonu 

 
Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „materiały”. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać ro-
zebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

6.7 OBMIAR ROBÓT 

6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
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6.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową betonowania jest m3, jednostką deskowania jest m2. 

 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 

 

6.8.2. Odbiór robót  

 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-
mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem 
„kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koły orzeczeń, ekspertyz itp.  

 Odbiór końcowy powinien składać się: 

• Z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 
zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumenta-
cji montaŜowej, 

• Kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawi-
dłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysun-
kami roboczymi,  

• Sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zama-
wiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

6.9.1.Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

 

6.9.2 Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-  transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
-  oczyszczenie podłoŜa, 
-  opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów 
-  opracowanie receptury betonu 
-  wykonanie Projektu deskowania i rusztowania 
-  wykonanie i montaŜ rusztowania i deskowania, 
-  wytworzenie mieszanki betonowej, 
-  ułoŜenie mieszanki betonowej klasy, w nawilŜonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 
-  pielęgnacja betonu, 
-  rozbiórkę rusztowania i deskowania, 
-  usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
-  wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
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6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-
ślenia 

2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia 
ogólne 

3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-
rów elementów budowlanych z betonu 

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie 

5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało-

ściowych 
7. PN-B-06250 Beton zwykły 
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradź-

więkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu n 
11. PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych 

. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymało-

ściowych 
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 
16. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
17. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania oznaczanie składu ziarnowego 
18. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania oznaczanie kształtu ziaren 
19. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania oznaczanie nasiąkliwości 
20. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu – metody pomiaru cech 

geometrycznych 
21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
22. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
23. PN-B-19305 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji ele-

mentów z betonu kruszywowego i komórkowego 
24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- elementy klatek schodowych 
25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
25. PN-B-30000 Cement portlandzki 
26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
27. PN-B-30003 Cement murarski 15 
28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25 
29. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
30. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego prze-

znaczenia. Gatunki 
31. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-

tunki 
32. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i sta-

łości objętości 
34. PN-m-85061 Śruby fundamentowe 
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35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badań 
37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli 
24. PN-iso 3443-8 

1169 
Tolerancje w budownictwie – kontrola wymiarowa robót bu-
dowlanych 

40. Bn-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
41. Bn-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
42. Bn-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 
43. Bn-86/9013-

07ark.02 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe - belki. 

44. Bn-86/9013-
07ark.01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe. Ogólne wymagania i badania. 

45. Bn-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-
ty klatek schodowych 

46. Bn-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 
kruszywowego. 

   
 

Instrukcje: 

• Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. In-
strukcja nr 282. Itb, warszawa 1988 

 
 

 

7. IZOLACJE GRUBE.  (PREPRUFE 300R, 160R) HYDROIZOLACJA Z FOLII HDPE 
TRWALE ŁĄCZĄCE SIĘ Z BETONEM. 

 

7.1. WSTĘP. 

7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji obiektów 
z zastosowaniem hydroizolacji z folii HDPE trwale łączącej się z betonem. 

7.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacji techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bót wymienionych w pkt.1.1. 

7.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji ustroju niosącego. Przykładowo, do kontraktu przyjęto wykonanie hydroizolacji 
z zastosowaniem folii HDPE ( nie gorszą niŜ preprufe 160 r ) trwale łączącej się z betonem. MoŜna stosować 
inne rodzaje hydroizolacji o parametrach technicznych nie gorszych niŜ przyjęta przykładowo. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na następujących elementach: 

Płyta denna 

Ściany i sklepienie. 

7.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STO "wymagania ogólne". 
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Izolacje nie gorsza niŜ Preprufe 160 r – trwała wielowarstwowa membrana kompozytowa przeznaczona do 
wykonywania systemowych hydroizolacji obiektów mostowych  

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

7.2. MATERIAŁY. 

7.2.1. Opis materiału. 

Wymieniony w punkcie 1.4. Materiał jest materiałem hydroizolacyjnym rolowym.. W skład systemu hydroizola-
cyjnego wchodzą : 

Wielowarstwowa membrana kompozytowa składająca się z folii HPDE , środka klejącego wchodzącego w re-
akcję z zaczynem cementowym i warstwy ochronnej , antyadhezyjnej z folii z tworzywa sztucznego( naleŜy ją 
oderwać przed wylaniem betonu ); 

Taśma przeznaczona do przykrywania końcówek rolek, przyciętych brzegów oraz obrabiania szczegółów , po-
siadająca powłokę z tworzywa sztucznego ( naleŜy ją oderwać przed ułoŜeniem zbrojenia i wylaniem betonu ); 

 Dwuskładnikowa elastomerowa płynna masa przeznaczona do uszczelnień otworów w izolacji oraz wokół 
przewodów itp. 

Szerokość arkusza - 1220 mm, długość w rolce 38,10 m grubość membrany 1,0 mm. 

7.2.2. Wymagania dla materiału. 

Wymagania, jakie musi spełniać materiał podano w tabeli. 

Wielowarstwowa membrana kompozytowa 

 

Lp. Właściwości Podstawa badania Jedn. Miary Wymagania IBDiM 1) 

1 Wygląd zewnętrzny   Ocena wizualna 

2 Grubość arkusza Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-02 

Mm 0,8 

3 Grubość warstwy środka klejącego pod 
osnową  

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-03 

Mm 0,3 

4 Giętkość – 20 o / φ 30 mm PN-B-04615 : 1990   Spełnia 

5 Przesiąkliwość Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-04 

Mpa  0,9 

6 Nasiąkliwość PN-B-04615 : 1990  0 

7 Siła zrywająca przy rozciąganiu: 

- wzdłuŜ arkusza 

- w poprzek arkusza 

PN-B-04615 : 1990  

N 

N 

 

 400 

 400 
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8 WydłuŜenie względne przy zerwaniu: 

- wzdłuŜ arkusza 

- w poprzek arkusza 

PN-B-04615 : 1990  

% 

% 

 

 10 

 10 

9 Siła zrywająca przy rozdzieraniu: 

- wzdłuŜ arkusza 

- w poprzek arkusza 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-05 

 

N 

N 

 

 200 

 200 

10 Siła zrywająca przy rozciąganiu 

 Samoprzylepnych styków arkusza 

PN-B-04615 : 1990 N  400 

11 Oznaczenie przyczepności do 

PodłoŜa metodą „ścinania” 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-22 

N  100 

 

Taśma  

Taśma powinna być bez dziur, załamań i uszkodzeń . Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

Masa elastomerowa 

Czas zachowania właściwości roboczych , sprawdzony zgodnie z procedurą IBDiM nr twm-24/97 powinien wy-
nosić 1 godzinę. 

Gęstość oznaczana wg pn-c-81551:1982 , powinna wynosić 1,10 ±  0,10 g/cm3 

 

7.3. SPRZĘT. 

7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3 

7.3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty wykonywać przy uŜyciu sprzętu zgodnego z instrukcją wykonawcy - firmy wykonującej membranę lub 
przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 

 

7.4.2. TRANSPORT. 

7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 

 

7.4.2 Ogólne wymagania dotyczące transport 

Membranę naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi w opakowaniach producenta ( zwiniętą w rolki i 
zabezpieczoną przed odkształceniem i rozwijaniem się ), ustawioną w jednej warstwie i zabezpieczoną dodat-
kowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Na kaŜdym opakowaniu membrany powin-
na znajdować się etykieta zawierająca następujące dane:  

Nazwa i adres producenta 
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Liczba metrów bieŜących lub m2 

Data produkcji 

Termin przydatności do uŜycia 

Informacja , Ŝe wyrób uzyskał aprobatę techniczną IBDiM  

Taśmę i masę elastomerową naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportowy-
mi , zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi oraz przed przesuwaniem i uszkodzeniami. 

 

7.5. WYKONANIE ROBÓT. 

7.5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

7.5.2. Zgodność z dokumentacją. 

Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową uwzględniającą wyma-
gania norm.  

Odstępstwa od dokumentacji projektowej dokonane za zgodą projektanta powinny być udokumentowane za-
pisem dokonanym w dzienniku budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 
dowodem. 

Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów dzia-
łania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii IBDiM oraz za zgodą inspektora nadzoru i projektan-
ta. 

7.5.3. Warunki układania izolacji. 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 
opadów deszczu i mŜawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 
większa niŜ 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ -4oc. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się 
uwagę, iŜ wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przewaŜającej 
ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych naleŜy natychmiast ułoŜyć warstwę ochronną (najpóźniej na następnej zmia-
nie roboczej) - w przypadku hydroizolacji wymagających zastosowania warstwy ochronnej. 

W czasie prowadzenia robót izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wyłącznie ruch technologiczny zwią-
zany z prowadzeniem powyŜszych robót. W miejscach, gdzie taki ruch będzie prowadzony, naleŜy specjalnie 
starannie zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów nie związanych bezpo-
średnio z robotami izolacyjnymi, a takŜe składowanie na obiekcie jakichkolwiek materiałów. 

Membrany naleŜy układać tak, aby ich adhezyjna powierzchnia była zwrócona do powierzchni świeŜego beto-
nu, do której będzie przylegać mechanicznie. Membrany naleŜy układać pasami, łącząc na zaznaczoną zakład-
kę oraz stosując przekrycie taśmami . Rolki przy rozwijaniu naleŜy dokładnie dociskać wałkami w celu uzyska-
nia całkowitej adhezji i ciągłej wodoszczelności . Membrany moŜna układać w temperaturze - 4 °c i wyŜszej. W 
niŜszych temperaturach i przy wysokiej wilgotności brzegi rolki i środek adhezyjny moŜna lekko podgrzać pal-
nikiem gazowym. 

Beton naleŜy wylać nie później niŜ 40 dni od ułoŜenia membran . Podczas wylewania betonu naleŜy  zachować 
szczególną ostroŜność , aby nie uszkodzić warstwy hydroizolacyjnej . 

Membranę naleŜy rozwinąć białą stroną do podłoŜa, zakłady wykonać mijankowo , usunąć warstwę ochronną 
z tworzywa i wylać beton zbrojony bezpośrednio na, zawierającą  środek adhezyjny, powierzchnię membrany, 
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dzięki czemu tworzy się trwałe połączenie membrany z wylanym betonem. Kolejne pasy naleŜy układać w taki 
sposób, aby szerokości zakładki na poprzednim pasie wzdłuŜ czarnego, wzmocnionego brzegu wynosiła 75 
mm. Wszystkie prace naleŜy wykonywać tak, aby spód układanego pasa był przed wykonaniem  zakładki czy-
sty, suchy i bez kurzu. Podczas  sklejania sąsiednich pasów  naleŜy odrywać na zakładce  usuwalną warstwę z 
tworzywa. Sklejone złącze powinno być wykonane bardzo starannie. 

Membranę mocuje się mechanicznie , rozpoczynając od przymocowania górnej części membrany do listwy lub 
przytwierdzenia jej około 50 mm poniŜej górnego brzegu. Membranę układa się pasami o dowolnej długości . 
Pozostałe zamocowania naleŜy wbijać na wzmocnionych brzegach. Następnie naleŜy zerwać usuwalną war-
stwę z tworzywa sztucznego . Wszystkie prace nalepy wykonywać tak, aby spód układanego pasa był suchy, 
czysty i nie zakurzony. Końce rolek i przycięte brzegi łączyć na zakładki o szerokości minimum 75 mm. Po-
wierzchnie naleŜy przecierać z kurzu i brudu wilgotną ścierką . Po wyschnięciu układać taśmę , tak aby zakład-
ka znajdowała się pośrodku taśmy. Następnie naleŜy usunąć z taśmy warstwę ochronną  z tworzywa. 

W przypadku układania membrany na deskowaniach przeznaczonych do rozebrania lub na istniejących płasz-
czyznach pionowych oraz gdy konieczne jest lepsze zabezpieczenie połączenia na zakład do sklejenia odsłonię-
tych brzegów moŜna stosować dwustronną taśmę klejącą. 

Otwory w izolacji i uszczelnienia wokół przewodów, pali itp., nalepy zabezpieczać taśmą i za pomocą masy 
elastomerowej zgodnie z kartami technologicznymi i szczegółowymi zaleceniami producenta systemu . 

Masa elastomerowa jest dostarczana w dwóch puszkach zawierających: składnik a - Ŝywicę i składnik b – 
utwardzacz . Oba składniki dostarczane są w proporcjach odpowiednich do mieszania . Do składnika a naleŜy 
dodać składnik b i przy uŜyciu wolnoobrotowego mieszadła wymieszać oba składniki aŜ do uzyskania jedno-
rodnej mieszanki . W wypadku mieszania składników w temperaturze poniŜej 10 oc , aby zapewnić łatwiejsze 
wymieszanie naleŜy przed mieszaniem składniki przechowywać w temperaturze pokojowej . Masę naleŜy ukła-
dać ząbkowaną kielnią lub pacą  wałkiem gumowym , albo pistoletem typu „solid barrel”. Grubość układanej 
warstwy nie moŜe być mniejsza od 2,5 mm. Masa przed przykryciem izolacją powinna twardnieć przez 24 go-
dziny. Masę naleŜy układać na powierzchnię czystą, suchą i wolną od kurzu. 

7.5.4. PodłoŜe pod izolację. 

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste . 

Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Jako podłoŜe mogą słuŜyć 
monolityczny beton lub dobrze zagęszczona  podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Po-
wierzchnia nie moŜe posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być su-
cha, ale naleŜy usunąć wolnostojącą wodę. 

Pionowe ścianki szczelne muszą być wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia betonu 
lub sklejki grubości co najmniej 19 mm. 

Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie dobrze przylegać. 

Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wysta-
jących ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12 mm . 

PodłoŜe nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oc tzn. śe co najmniej w tym 
zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości ciała stałego w stanie spręŜystym. 

Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonać naleŜy przez prze-
dmuchanie spręŜonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, po-
wierzchnia powinna zostać osuszona. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszli-
fowane, a zagłębienie uzupełnione betonem . 
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7.6. KONTROLA JAKOŚCI. 

7.6.1. Kontrola jakości. 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowa-
dzenia. 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu 
- konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz inspektora nad-
zoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: 

Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą st. Materiały nie mające dokumentów stwier-
dzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie przygotowania powierzchni . 

Sprawdzenie poprawności układania izolacji , powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do 
powierzchni.  

Kontrolę ułoŜonej warstwy izolacji. 

7.6.2. Opis badań. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową naleŜy przeprowadzić przez porównanie wykonanych ro-
bót izolacyjnych z dokumentacją projektową i opisem technicznym wg wymagań pkt. 7.5. Niniejszej ST oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych 
z dokładnością do 0,5 cm. 

Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość 
i budzące pod tym względem wątpliwości powinny być badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badań od-
notowane w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłoŜonej w 3-ch 
dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty 
z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami pkt. 5.4. Niniejszej st. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy na zgodność z wymaganiami pkt. 5.3. „Wymagania ogólne”. 

7.6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu naleŜy przeprowadzać wzrokowo  

Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok bitumicznych naleŜy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wy-
konywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów . 

Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok z materiałów rolowych naleŜy przeprowadzać wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wielkość zakładów oraz dokładność skleje-
nia poszczególnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kon-
trolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania izola-
cji, kontrolując zachowanie wymagań podanych w dokumentacji projektowej. 

7.6.4. Ocena wyników badań. 

JeŜeli badania przewidziane w7.6.3 dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych naleŜy uznać za zgod-
ne z wymaganiami niniejszej st. 

W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy te odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej st. 

W razie uznania robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzająca badania powinna 
ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej st i nakazać 
ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót 
z wymaganiami niniejszej ST 

 

7.7. OBMIAR ROBÓT. 

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „ Wymagania ogólne ” pkt.7. 
 

7.7.2 Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni izolowanej. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej 
i odebranej izolacji. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT. 

7.8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „ Wymagania ogólne ” pkt.8. 

7.8.2. Odbiory naleŜy przeprowadzać dla kaŜdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się jeden proto-
kół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 

W protokole odbioru naleŜy odnotować fakt dokonywania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
Sprawdzenie materiałów, 
Sprawdzenie podłoŜa pod izolację, 
Sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie, jakości materiałów, 
Protokoły odbiorów częściowych, 
Zapisy w dzienniku budowy. 
 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

7.9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane s w ST -0 .Wymagania ogólne" punkt 9. 
 
7.9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej powierzchni , 
ułoŜenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową. Cena uwzględnia równieŜ 
zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-B-04615:1990  papy asfaltowe i smołowe – metody badań  
PN-c-81551:1982 oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 
Procedury badawcze IBDIM 
Nr PB-TM-02 oznaczanie grubości arkusza papy 
Nr PB-TM -03 oznaczanie grubości warstwy izolacyjnej pod osnową papy 
Nr PB-TM -04 oznaczanie przesiąkliwości papy 
Nr PB-TM -05 oznaczanie siły zrywającej przy rozdzieraniu papy 
Nr PB-TM -22 oznaczanie przyczepności izolacji do podłoŜa metodą ścinania 
Nr PB-TM -24/97 badania czasu zachowania właściwości roboczych dla materiału z Ŝywic epoksydo-
wych "tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostów drogo-
wych " instytut badawczy dróg i mostów, warszawa 1991 
 

8. ROBOTY IZOLACYJNE 

8.1.  WSTĘP 

8.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych. 

 

8.1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 8.1.1. 

8.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 
a)  izolacja wodoszczelna ścian zbiorników przelewowych i popłuczyn, zbiornika na deszczówkę 
b) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian pom. mokrych, 
c) izolacja dachów  
d) izolacje stropodachów 
e) izolacje tarasów 
f) paroizolacja, 
  

8.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w „ Wymaganiach ogólnych” STO pkt. 1.3. 

8.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w „wymagania ogólne” pkt. 4. 

8.2.  MATERIAŁY 

8.2.1. Wymagania ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
b) Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczna odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜyta przyczepność 
do sklejanych materiałów, określona wg metod badan podanych w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
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d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
e) Łączenie foli izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- stanu podłoŜa, 
- temperatury, 
- wilgotności. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 

8.2.2. Wymagania szczegółowe  
 
a)  izolacja wodoszczelna ścian zbiorników przelewowych i popłuczyn, zbiornika na deszczówkę-  
klejem elastycznym, jednoskładnikowym, poliuretanowym będącym jednocześnie izolacją przeciwwodną- 
nie gorszy SikaBond T8: 
 
Klej jednoskładnikowy, gotowy do uŜycia 
 
Szybkość wiązania ~4 mm / 24h (+23°C / 50% wilg. wzgl.) 
Posadzka moŜe być uŜywana po 12-24 godzinach po przyklejeniu (zaleŜnie od 
warunków klimatycznych i grubości warstwy kleju). 
Temperatura eksploatacji:  -40°C do +70°C 
Wytrzymałość na ścinanie: ~1,0 N/mm2, 1 mm gr. warstwy kleju, (+23°C / 50% wilg. wzgl.) (DIN 281) 
Wytrzymałość na rozciąganie: ~1.5 N/mm2, (+23°C / 50% wilg. wzgl.) (DIN 53 455) 
Twardość Shorea A ~35, (po 28 dniach) (DIN 53 505) 
WydłuŜenie przy zerwaniu: ~400%, (+23°C / 50% wilg. wzgl.) (DIN 53 504) 
ZuŜycie:  Warstwa izolacji wodoszczelnej- 2,0 – 2,7 kg/m2 przy grubości ~ 2,0 mm (zaleŜnie od jakości 
podłoŜa) 
-  Warstwa kleju- ~1.5 kg/m2 przy uŜyciu pacy zębatej (wymiary zębów 4 x 4 mm) 
 
 
b) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian pom. mokrych- folię w płynie oraz elementy uszczelniają-
ce: 

 
wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C- 3 N/mm2 
wydłuŜenie przy temp. +21°C- 550% 
wydłuŜenie przy temp. 0°C- 80% 
nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h- 4,80% 
zdolność krycia rys- 1,0 mm 
temperatura stosowania - od +5ºC do +25ºC  
minimalna grubość powłoki - 1,5 mm  
gęstość - ok. 1,3 kg/dm³  
Produkt powinien posiadać aprobatę techniczna oraz atest PZH. 
 
Elementy uszczelniające: taśmy, naroŜniki i mankiety uszczelniające. Taśma elastomerowa na bazie dzia-
niny poliestrowej. 
 
c) izolacja dachów 
Nad halą sportową- MEMBRANA IZOLACYJNA (PCW) ZBROJONA SIATKA POLIESTROWĄ nie gorsza niŜ 
Sikaplan SGK15+ DECOR PROFIL- (1,2 mm) jest wielowarstwową, syntetyczną, dachową membraną izo-
lacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW) na siatce poliestrowej zbrojoną włókniną 
szklaną.  
 
Właściwości:  
- Grubość efektywna 1,20 (-5 / +10%) mm 
- Gramatura 1,63 (-5 / +10 %) kg/m² 
- Przenikanie pary wodnej µ= 20 000 
- Odporność na uderzenie PN-EN 12691, podłoŜe twarde ≥ 500 mm, podłoŜe miękkie ≥ 12500 mm 
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- Wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN 12310-2, wzdłuŜne (MD) 150 N, poprzeczne (CMD) 150 N 
 
Nad basenem- hydroizolacja membrana PCW nie gorsza niŜ Sikaplan SGmA 1,5- (1,5 mm) jest wielo-
warstwową, syntetyczną, membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), zbro-
joną włókniną szklaną. 
 
Właściwości:  
- Grubość efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm 
- Gramatura 1,90 (-5 / +10 %) kg/m² 
- Przenikanie pary wodnej µ= 20 000 
- Odporność na uderzenie PN-EN 12691, podłoŜe twarde ≥ 600 mm, podłoŜe miękkie ≥ 1000 mm 
- Odporność na przerastanie korzeni spełniona FLL 
 
d) izolacje stropodachów- hydroizolacja membrana PCW nie gorsza niŜ Sikaplan SGmA 1,5- (1,5 mm) jest 
wielowarstwową, syntetyczną, membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), 
zbrojoną włókniną szklaną. 
 
Właściwości:  
- Grubość efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm 
- Gramatura 1,90 (-5 / +10 %) kg/m² 
- Przenikanie pary wodnej µ= 20 000 
- Odporność na uderzenie PN-EN 12691, podłoŜe twarde ≥ 600 mm, podłoŜe miękkie ≥ 1000 mm 
- Odporność na przerastanie korzeni spełniona FLL 
 
e) izolacje tarasów- hydroizolacja membrana PCW nie gorsza niŜ Sikaplan SGmA 1,5- (1,5 mm) jest wie-
lowarstwową, syntetyczną, membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), 
zbrojoną włókniną szklaną. 
 
Właściwości:  
- Grubość efektywna 1,50 (-5 / +10%) mm 
- Gramatura 1,90 (-5 / +10 %) kg/m² 
- Przenikanie pary wodnej µ= 20 000 
- Odporność na uderzenie PN-EN 12691, podłoŜe twarde ≥ 600 mm, podłoŜe miękkie ≥ 1000 mm 
- Odporność na przerastanie korzeni spełniona FLL 
 
f) paroizolacja, 
Materiał konstrukcyjny lekki, elastyczny, łatwy w montaŜu, obojętny dla środowiska, odporny na działanie 
czynników środowiska i procesy starzenia, w tym promieniowanie UV. 

8.3. SPRZĘT 

 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 

8.4. TRANSPORT 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

8.4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
moŜności ułoŜenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, 
mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych po-
mieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°c. Przestrzegać naleŜy wszystkich 
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
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Papę naleŜy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
Materiał  nie  powinien  być wystawiony  na  bezpośrednie  działanie   promieni słonecznych i składowany 
w temperaturze nieprzekraczającej +30°c, 
Nie naleŜy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 
 

8.5.  WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót hydroizola-
cyjnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do 
prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca 
robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstruk-
cji betonowych i Ŝelbetowych za pomocą pap termozgrzewalnych.  
Izolację przeciwwodną naleŜy układać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wol-
nym od plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Wiek izolowanego podłoŜa powinien wynosić co 
najmniej 14 dni w przypadku nakładania gruntu bitumicznego lub co najmniej 7 dni w przypadku stoso-
wania gruntu na bazie Ŝywicy epoksydowej. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji 
powinna być wyŜsza od + 8°c i niŜsza od + 30°c. W przypadku konieczności wykonywania izolacji prze-
ciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia tempera-
tura lub wilgotność powietrza, roboty naleŜy przeprowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym 
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest kładzenie izo-
lacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

8.5.2. Warunki atmosferyczne 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych pro-
ducenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić inspektorowi do akceptacji harmono-
gram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. NaleŜy przestrzegać temperatur podłoŜa, 
otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niŜsze niŜ +8°c i jedno-
cześnie co najmniej 3°c powyŜej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót 
poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
 

8.5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoŜa 

Przygotowanie podłoŜa betonowego przy wykonywaniu nawierzchni ma szczególne znaczenie. W zakres 
przygotowania podłoŜa wchodzą następujące prace: 

• Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysz-
czeń, 
• Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-
piaskowanie lub groszkowanie, 
• Usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materia-
łów z betonem,  
• PodłoŜe musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumen-
tować odpowiednie przygotowanie podłoŜa protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość betonu 
na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 mpa (wg pn-92/b-01814), a minimalna miejscowa wytrzy-
małość nie powinna być mniejsza niŜ 1,0 mpa wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg  pn-92/b-
01814). Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoŜa protokołem z 
wynikami badań. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad okre-
ślonych przez inspektora.  
PodłoŜe betonowe naleŜy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi  lub Ŝywicami epoksydowy-
mi zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stoso-
wać następujące zasady: 

• NaleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inŜyniera, 
• Beton w gruntowanym podłoŜu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego 

lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu  do gruntowania Ŝywicy epoksydowej, 
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• Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko jednokrotnie, 
zuŜywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania ka-
łuŜ) tak, aby na powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie 
przekracza 0,2 l/m2, 

• W przypadku nakładania gruntu Ŝywicznego naleŜy świeŜo zagruntowane podłoŜe wysypać 
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm, 

Bitumiczny środek gruntujący naleŜy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntu-
jących (odpornych na działanie rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). śywiczne pre-
paraty gruntujące są rozlewane na podłoŜu i równomiernie rozprowadzane za pomocą gumowego zgar-
niaka, a następnie rolowane wałkiem futrzanym w celu usunięcia rozlewisk i kałuŜ. 
Przed ułoŜeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga najczę-
ściej 24 godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W pierwszej 
kolejności naleŜy zagruntować powierzchnię przy naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
Przed   ułoŜeniem   warstwy   izolacyjnej   nie   dopuszcza   się   ruchu   pieszego   po 
Zagruntowanych powierzchniach. 
 

8.5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów  

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na co najmniej jedną zmia-
nę roboczą. NaleŜy sprawdzić czy: 

• Przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany,   
popękany   czy   ma   odpowiednią   grubości   wygląd   zgodny z wymaganiami przedmioto-
wej normy lub świadectwa dopuszczenia  dotyczącego danego materiału, 

• Przekładka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje się łatwo odklejać. 
NaleŜy uŜywać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. UŜywany materiał nie powinien 
mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony naleŜy usunąć z placu budowy. Za jakość 
wbudowywanego materiału odpowiada wykonawca. 
 

8.5.5. Wykonanie izolacji 

• Układanie izolacji przy krawędziach: 
Przed ułoŜeniem izolacji miejsca te naleŜy zagruntować. W pierwszej kolejności naleŜy zabezpie-
czyć naroŜe wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dosto-
sowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. 

• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniŜszego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknię-
cia nałoŜenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z połową jej długo-
ści. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształ-
towaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. Przy belce poręczowej) 
naleŜy wykonać przy uŜyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). Zakład czołowy między 
końcami rolek winien wynosić 15 cm. NaleŜy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawę-
dzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające 
powinny dokładnie przylegać do podłoŜa bez fałd i załamań (zmarszczeń) materiału izolacyjnego. Wa-
runkiem skutecznego zgrzania izolacji  z podłoŜem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1–
2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałoŜeniu izolacji naleŜy w jak najszybszym terminie 
połoŜyć nawierzchnię asfaltową. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułoŜonej izolacji. 

• Usuwanie uszkodzeń i błędów ułoŜenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 

• Przebicie lub przecięcie, 
• Zamknięte pęcherze powietrza, 
• Zmniejszony poniŜej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• Załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 
 

• W przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji naleŜy miej-
sce uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilŜoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić ła-
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ty z tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroŜa oraz przykrywać uszko-
dzenie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, naleŜy starannie docisnąć do pod-
łoŜa ręcznym wałkiem, 
• W przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza,  naleŜy przebić ją ostrym na-
rzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyŜej, 
• W przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu naleŜy w tym miejscu nakleić łatę, 
• W przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, naleŜy ją przeciąć i rozprosto-
wać lub wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 
• Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych  naleŜy usuwać wg 
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z inŜynierem. 

 

8.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1. Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami inŜyniera. 
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony 
przez inŜyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez wykonawcę na budowie:  

• Badania przed rozpoczęciem robót,  
• Badania w trakcie wykonywania robót,  
• Badania odbiorcze po wykonaniu robót.  
 

8.6.2. Zakres kontroli jakości 

Zakres kontroli jakości sprawdzany  jest  za pomocą poniŜszych badań laboratoryjnych :  
a) Jakość betonu podłoŜa wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
b) Jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określo-

nych    w    odpowiednich    normach    przedmiotowych    lub świadectwach dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie komunikacyjnym, 

c) Jakość materiałów hydroizolacyjnych. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z wa-
runkami określonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budo-
wy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) naleŜy potwierdzić ich jakość w 
formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 

8. 6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości  uŜywanych materiałów    hydroizolacyj-
nych    z    wymaganiami    podanymi    w    świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym (aprobacie technicznej IBDiM) oraz zgodność z wymaganiami p.2.2. Niniejszej specyfi-
kacji technicznej. NaleŜy sprawdzić: 

• Gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
• Grubość materiału, 
• Wytrzymałość na zerwanie, 
• WydłuŜenie przy zerwaniu, 
• Nasiąkliwość, 
• Przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
• Odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
• Temperaturę mięknienia wg pik i temperaturę łamliwości wg fraassa. 
 

8.6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 
• Przygotowanie powierzchni do ułoŜenia izolacji przeciwwodnej, 
• Zagruntowanie podłoŜa, 
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• Wykonanie   warstwy   hydroizolacji,   zwłaszcza   zakończenia   na   krawędziach, dokładność 
sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoŜa lub poprzedniej warstwy, obróbki   wokół  wpu-
stów,   przy   dylatacjach   belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie po-
mostowej, 

• Wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 

8.6.4.1. Przygotowanie podłoŜa betonowego przed ułoŜeniem hydroizolacji  

Sprawdzenie powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłoŜonej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niŜ w 5-ciu punktach i przez 
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krąŜka 
próbnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 oznaczeń wg 
pn-92/b-01814. 
Wytrzymałość na odrywanie podłoŜa betonowego powinna wynosić nie mniej niŜ 1,5 MPa. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoŜa betonowego, na którym ma być układana hydro-
izolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. JeŜeli wilgotność jest wyŜsza od wymaganej, wykonawca 
powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoŜe do wymaganej wilgotności stosując 
odpowiednią i zaakceptowaną przez inspektora metodę. 
 

8.6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok izolacyjnych 

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji naleŜy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na 
krawędziach, dokładność sklejenia z podłoŜem, obróbek koło wpustów, słupków poręczy i płyt pod barie-
ry i w innych miejscach szczególnie na płycie pomostu, (wielkość zakładów, dokładność przyklejania), 
zabezpieczenia szczelin  dylatacyjnych i osadzania urządzeń odwadniających. 
 

8.6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŜa naleŜy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drew-
nianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 10 ÷ 20 
m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podłoŜem. W przypadku wątpliwości, inŜynier moŜe nakazać wykonanie badania niszczącego w 
wybranych punktach wg procedur IBDiM. 
Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc naleŜy wykonać wg zaleceń inŜyniera. 
 

8.7.  OBMIAR ROBÓT 

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.7. 
8.7.2. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i pionowej i uwzględnia 
wszystkie wymienione elementy składowe robót opisane powyŜej. 
Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją. 
 

8.8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
8.8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

•  pełną dokumentację powykonawczą, 
•  protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
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•  oświadczenie Inspektora Nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badan dotyczących prawidłowo-
ści wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
W ramach odbioru robót izolacyjnych naleŜy odebrać: 

• warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych 
•  po przygotowaniu podłoŜa pod izolacje 
•  po wykonaniu kaŜdej izolacji 

W ramach w/w robót naleŜy sprawdzić: 
a) materiały, 
b) wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoŜa lub podkładu, 
c) spadki podłoŜa jeŜeli dotyczy posadzek, 
d) ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłoŜem 
e) szczelność izolacji 
f) dokładność obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

8.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.9.1. Ogólne warunki płatności:  

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.9.  

 

8.9.2. Cena jednostkowa: 

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie wyni-
ków pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
− wykonanie warstwy gruntującej, 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, 
− przeprowadzenie niezbędnych badan, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru. 
 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Pn-80/b-10240   Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Pn-69/b-10260 Izolacje bitumiczne. 

Pn-72/b-04615   Papy asfaltowe i smołowe. 

Pn-74/b-24662   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Bn-79/6751-01 Materiały izolacji  przeciwwilgociowej.   Papa  asfaltowa  na taśmie aluminio-
wej. 

Pn-92/b-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 

 
• Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach 

mostowych IBDiM 1991 r. 
• Technologie robót  utrzymaniowych na  drogowych  obiektach  mostowych.   IBDiM 1990r. 
• Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000r               w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie, (dz. U. Z 200r. Nr 
63. Poz. 735) 
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• Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. Część – i wymagania. Załącznik 
do zarządzenia nr 11 generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad z dnia 19.09.2003r. 

• Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie komunikacyj-
nym, aprobata IBDiM. 

 
 

9.  IZOLACJE CIEPLNE 

 
9.1. WSTĘP. 

9.1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  na wyko-
naniu izolacji cieplnych. 

 
9.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Ro-
bót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 
 

9.2. MATERIAŁY: 
 
9.2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną opisano w dziale – prace elewacyjne 

 

9.2.2 Ocieplenie ścian piwnic i ścian fundamentów 

Płyty ze styropianu XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) grubości 10cm o właściwościach przynajmniej: 
Chłonność wody po 24h ≤0,01%, NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceń względnych ≥0,30MPa, Naprę-
Ŝenia Ściskające przy 2% odkształceniu względnym ≥0,13Mpa , gęstość objętościowa 35kg/m³, Współczynnik 
przewodzenia ciepła obliczeniowy 0,035 W/mK, Krawędzie ukształtowane  w formie zakładek. 

9.2.3. Ocieplenie fundamentów 

Styropian ekstrudowany XPS 5cm oraz 10cm. 

9.2.4 Izolacje stropów   

Elastyczne płyty styropianowe o właściwościach tłumiących dźwięki uderzeniowe,   λdekl=0,046 
W/mK grubości 5cm, wzdłuŜ ścian pionowo paski o grubości 1cm   

9.2.5. Izolacja stropodachu   –20 cm styropian XPS, płyty układane z mijanką  

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- wykończenie boków - zakładkowe 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt >120 mm - λ10= 0,040 W/mK 

9.2.6. Nad halą basenową oraz halą sportową- PIR (sztywna pianka poliuretanowa) 20cm, współczynnik 

przewodzenia ciepła λ =0,022 W/mK 

9.2.7. Izolacja stropu garaŜu- system ociepleniowy: termoizolacja z płyt lamelowych z wełny mineralnej gr. 
10cm, klejone do stropu zaprawą klejową, płyty malowane farbą dywersyjną nanoszoną natryskiem, a na-
stępnie powłoka dekoracyjna w kolorze szarym i fakturze drobnej. 

9.2.8. Taras zielony nad łącznikiem- styropian ekstradowany XPS – 15cm. 
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9.2.9. Ściany wentylatorni na dachu oraz obudowy kanałów na dachu z paneli z rdzeniem z niepalnej wełny 
mineralnej 12cm, wykończonych ocynkowanymi stalowymi okładzinami 0,7mm, nie gorsze niŜ Trimoterm kolor 
RAL 7021 

 

9.3. SPRZĘT 
 

9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

 
 
9.4. TRANSPORT 
 
9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

9.4.2. Transport materiałów 
   Materiały naleŜy przewozić w warunkach uniemoŜliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne. 

Przy składowaniu płyt XPS oraz podczas dłuŜszych przerw montaŜowych naleŜy chronić je przed działa-
niem promieniowania UV oraz rozpuszczalników organicznych 

 
9.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
9.5. 1. Płyty izolacyjne ze styropianu XPS naleŜy kleić  przy zastosowaniu mas i klejów pozbawionych rozpusz-
czalników organicznych, które mogą wchodzić w reakcję z polistyrenem. Krawędzie płyt powinny być ukształ-
towane w formie litery L, co ułatwia ich łączenie i zapobiega powstawaniu mostków termicznych.  Nie naleŜy 
stosować łączników mechanicznych, gdyŜ ich  montaŜ powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. NaleŜy 
kleić płyty pełną powierzchnią. Ostatecznym etapem izolacji ścian piwnicy lub fundamentu jest przysypanie  
płyt styropianu XPS mieszanką piaskowo – Ŝwirową bez dodatkowej powłoki odcinającej. 

 

9.5.2. Płyty styropianowe do podłóg i stropów  

Mały cięŜar płyt oraz niewielkie rozmiary umoŜliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne układanie. Płyty układane 
są luźno na podłoŜu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze nierówności płyty stro-
powej zostają skompensowane przez spręŜyste płyty izolacyjne bez konieczności kładzenia dodatkowej war-
stwy wyrównującej. 

Płyty moŜna łatwo przycinać przy uŜyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy uŜyciu noŜa moŜna 
dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 

 

9.3.4. Izolacja stropodachu i dachów 

Płyty izolacyjne XPS  i PIR układa się na hydroizolacji bez klejenia, w układzie przesuniętych złączy sąsiednich 
płyt. Płyty z wykończeniem krawędzi na zakład muszą przylegać dokładnie do sąsiedniej płyty. Układ dachu 
odwróconego musi mieć zapewniony system odprowadzenia wody opadowej; skuteczny odpływ wody umoŜ-
liwia minimalne pochylenie (2 %) wykonane przy pomocy warstwy podkładu betonowego. Ze względu na 
moŜliwość nieszczelności układu zaleca się ułoŜyć na warstwie płyt XPS geowłókninę ok. 140 g/m2 odporną na 
działanie promieniowania UV Grubość warstwy drenującej Ŝwiru 16/ 32 mm ułoŜonej na geowłókninie musi 
wynosić co najmniej 5 cm i powinna być obliczona ze względu na niebezpieczeństwo ssania wiatru. Na war-
stwie  Ŝwiru naleŜy połoŜyć płyty betonowe. Sposób wykonania stropodachu zielonego w osobnym SST.  

Przy składowaniu płyt XPS oraz podczas dłuŜszych przerw montaŜowych naleŜy chronić je przed działaniem 
promieniowania UV oraz rozpuszczalników organicznych 
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9.6. KONTROLA JAKOŚCI 

9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6  

9.6.2. Badania w czasie odbioru robót 
 Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
Kontrola robót obejmuje: 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
− kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie, 
− kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojen itp.), 
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością podana 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta, 
− kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
 
9.7. OBMIAR ROBÓT 
 
9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
9.7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). W cenie naleŜy uwzględnić koszt wykonania attyk. 
 
 
9.8. ODBIÓR ROBÓT 
9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

9.8.3 JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna  zostać odebrana. 
W takim przypadku naleŜy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
9.8.4. Odbiór robót 

a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
b. Roboty moŜna uznać za odebrane jeŜeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny JeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny naleŜy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.9.1 Ogólne zasady płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej powierzchni , 
ułoŜenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową. Cena uwzględnia równieŜ 
zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
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9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
•  PN-87/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki. 
• PE-EN ISO 13370:2001 – Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. Metody 
obliczania. 
• PE-EN ISO 13789:2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metody obliczania. 
• PE-EN ISO 14683:2000 – Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody obliczania. 
• PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kuba-
turze do 600 m3 
• PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 
poz. 690 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 
poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45 

10.  RUSZTOWANIA 

10.1. WSTĘP 
 
10.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe. 

10.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

10.1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaŜ i demontaŜ  rusztowań zewnętrznych stalowych. 

10.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

10.2. MATERIAŁY 
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10.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wyma-
gania ogólne" pkt 2. 

10.2.2. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo 
budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na kaŜde Ŝądanie zamawiające-
go (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: cer-
tyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aproba-
tą techniczną. 

10.2.3. Materiały do rusztowań stalowych 

Do montaŜu rusztowań budowlanych naleŜy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy 
komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłuŜnic, zastrzałów, 
dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych Rusz-
towania kozłowe Siatka pozioma pomiędzy stojakami wynosi  1,57; 2,07; 2,57 lub 3,07 m. Wysokość 
kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne siły ściskające dla pojedynczego stojaka wynoszą 36-40 kN. Sposób 
podparcia ścian określony w ekspertyzie i moŜe zostać zrealizowany poprzez obejmy zamocowane do 
rusztowania 

10.3. SPRZĘT 

10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
10.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  

 
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 projekcie organizacji robót, zaakcep-
towanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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 uŜytkowa-
nia. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

10.4. TRANSPORT 
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10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4 

10.4.2. 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 za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach in-
spektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
 
10.5. WYKONANIE ROBÓT 

10.5. 1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 
 
10.5. 2 .Szczególne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania-
mi ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wykonawca. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaŜ i demontaŜ rusztowań. 
 
10.5.3.  Roboty montaŜowe 
MontaŜ rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przepro-
wadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upowaŜnionych do kiero-
wania robotami budowlano-montaŜowymi. MontaŜ rusztowań musi być zgodny z „warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do uŜytkowania do-
piero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określo-
nych robót zapisem w dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoŜa gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niŜ 0,1 MPa. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przeno-
szona przez jedną z kotew nie była mniejsza niŜ 250dan. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na 
całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w 
pionie 4,0m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niŜ od. 1,0m i być zabezpieczone porę-
czą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi naleŜy wykonać w odległościach nie 
większych niŜ 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do 
150 kg moŜna stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyŜej  150 
kg powinna być wykonana wieŜa wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji ruszto-
wania. 
 
10.5.4.  DemontaŜ rusztowań 

DemontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy. 
DemontaŜ rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyŜulców najwyŜszego pomostu. Następ-
nie rozbiera się pomost, zdejmuje leŜnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomo-
cą krąŜków. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułoŜone 
w stosy wg asortymentu.  Stalowe elementy naleŜy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
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Przy demontaŜu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w sposób bezpieczny. 

 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

10.6.2.  
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy uznać daną fazę ro-
bót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
1. Zgodność z dokumentacją projektową 
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wyko-
nanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów. 
3. Badanie materiałów zuŜytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaga-
niami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 
- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 
 
10.7. OBMIAR ROBÓT 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
10.7.2 Jednostka obmiarowa 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zaleŜności od 
składu brygady roboczej. 
 
 
 
10.8. ODBIÓR ROBÓT 

10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
10.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umo-
wy. 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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10.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

10.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoŜa, 
- wykonanie podbudowy z płyt Ŝelbetowych pełnych, 
- wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę, 
- rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
- rozebranie podbudów i ich wywóz, 
-doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowań -do stanu pierwotnego, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badan. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu rusztowań zaakceptowanego przez InŜyniera. 

 
10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i rozporządzenia 
• Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz.u. Nr 106100 poz.1126, nr 109100 poz.1157, 

nr 120100 poz.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 11o101 poz.1190, nr 115101 
poz.1229, nr 129101 poz.1439) 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844  

• Rozporządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dna 28 marca 1972 
r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i 
rozbiórkowych dz.u. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie ministra  infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 
270) 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811) , , 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.u. Nr 47/03 poz. 401)  

• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W spra-
wie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(dz.u. Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71) 
• Pn-m-47900:1996  rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 
• Pn-m-48090:1996 rusztowania stojące metalowe  robocze. Rusztowania ramowe 
• Bn-70/9082-rusztowania na kozłach 
• Bn-70/9082-rusztowania drabinowe 
• PN-EN-12810:2004  rusztowania  elewacyjne z elementów prefababrykowanych 
• PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
• Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogól-

nych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 

11. ROBOTY MUROWE 

 

11.1 WSTĘP 
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11.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych z bloczków silikatowych. 
 
11.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 

11.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem konstrukcji murowych z bloczków silikatowych. 

 

11.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

11.2. MATERIAŁY 

11.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-
niach ogólnych” pkt 2. 

 

11.2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

• Bloczki silikatowe o gr. 8, 12, 18cm- ściany działowe,  25cm- ściany konstrukcyjne 
 
11.2.3 .Zaprawa- mieszanina białego cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek, 
grubość warstwy 1-3mm, mrozoodporna 
 
Absorpcja wody-  ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5), 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, µ*- 5/20 
Zawartość chlorków- ≤ 0,1 % Cl 
 
 Do zapraw naleŜy stosować cement powszechnego uŜytku wg normy PN-B-19701, piasek wg 
PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 
 

11.3 SPRZĘT 

11.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w STO „Wymagania ogólne” pkt.3 

 

11.4 TRANSPORT  

11.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

11.4.2 Transport materiałów 
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Silikatowe elementy murowe produkowane w zakładach naleŜących do  pakuje się na palety drewniane i 
zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie.  

Podczas transportu naleŜy zadbać o staranne zabezpieczenie przewoŜonych materiałów. Na liczbę i wiel-
kość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duŜy wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz spo-
sób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 
powaŜnych uszkodzeń przewoŜonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do sie-
bie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby 
uniemoŜliwić ich przemieszczanie podczas transportu.  

 

11.4.3  Składowanie  materiałów 

Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. 

W zaleŜności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku moŜna go dokonywać za pomocą wózka widło-
wego lub Ŝurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących uszkodzeń 
wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków 
(naleŜy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).  

Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna być rów-
na i płaska. JeŜeli teren jest utwardzony istnieje moŜliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw 
zaleŜy od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niŜ 4 warstwy . 

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuŜ przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny 
transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą po-
trzebne. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy  
i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu 
robót murowych na wykonanym juŜ stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego moŜe być 
przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak”  

NaleŜy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 

 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 

11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

11.5.2. Organizacja pracy 

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 3-
osobowe brygady: 
pierwszy pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych,  
drugi pracownik układa bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje 
zaprawę i dostarcza ją na miejsce murowania. 
Oczywiście, w zaleŜności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności i liczba pracowników moŜe 
być inna, dostosowana do miejscowych warunków. 

Zastosowanie minidźwigu pozwala na znaczące przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy. Praca wyko-
nywana jest w zespole dwuosobowym: 
pierwszy pracownik przygotowuje zaprawę oraz przy pomocy minidźwigu ustawia bloczki, drugi pracownik 
nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych oraz ewentualnie przycina 
bloczki. 

11.5.3. Pierwsza warstwa  

Dokładność wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duŜy wpływ na jakość i szybkość wykonania całego 
muru szczególnie w przypadku murów na cienkiej spoinie. Z tego teŜ powodu temu fragmentowi prac 
naleŜy poświęcić szczególną uwagę i wykonać go z wyjątkową starannością.  
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Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. NaleŜy ustalić najwyŜ-
szy i najniŜszy punkt podłoŜa (płyta stropowa). RóŜnica ich wysokości nie powinna przekraczać 50 mm. 

W przypadku wystąpienia większych róŜnic podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki beto-
nowej. Praktycznie najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów 
charakterystycznych rzutu ścian tzn. naroŜników i punktów przecięcia osi ścian. 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o kon-
systencji tak dobranej, aby bloki nie osiadały pod własnym cięŜarem.  

Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloku połówkowego w najwyŜszym naroŜniku na 
warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich usta-
bilizowaniu ustawia się następne bloki połówkowy i podstawowy w pozostałych naroŜach tak, aby ich 
górna płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości co pierwszy blok. 

Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu wszyst-
kich bloków naroŜnych naleŜy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. 
Podczas uzupełniania pierwszej warstwy naleŜy dokładnie kontrolować poziomicą wysokość i poziom gór-
nej płaszczyzny układanych bloków. W razie potrzeby korekty naleŜy dokonywać młotkiem gumowym. 
Dla co dziesiątego bloku zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. 

Do cięcia bloków silikatowych moŜna wykorzystać jeden z kilku sposobów. Na małych budowach najczę-
ściej stosuje się gilotynę, szlifierkę kątową oraz młotek i przecinak. Na duŜych budowach najpraktyczniej-
sze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stołowych przystosowanych do cięcia 
elementów murowych. Przy wmurowywaniu bloku przyciętego, zaprawę nanosi się równieŜ na gładką (po 
cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając bloczek naleŜy przewidzieć, Ŝe jego długość po-
winna być krótsza o grubość spoiny.  

  

11.5.4. Mur na spoinie tradycyjnej  

Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zaleŜy od jakości połączenia zaprawy z powierzchnią 
elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do 
podłoŜa i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim występują. Aby zapewnić szczelność utworzone-
go połączenia na styku zaprawa/cegła waŜne jest uŜywanie zapraw dostosowanych do silikatów. Przy 
wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza po-
wierzchnie wsporne naleŜy zwilŜać wodą. Stosując zaprawy tradycyjne naleŜy korzystać z zapraw cemen-
towo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym materiałem wiąŜącym.  
W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody. Jest to 
cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na szybko chłonących wodę pod-
łoŜach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność. Pozwala to na zwiększenie odległości pomię-
dzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy.  
Czas zuŜycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. 

 11.5.5. Wiązanie elementów murowych 

Przy murowaniu wszystkich warstw naleŜy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad wykonywania 
konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych wiązań elementów muro-
wych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 
wysokości elementu murowego. Przesunięcie wynosi minimum 88 mm. Aby ułatwić wykonywanie muru 
najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować tylko dwa rodzaje bloków: podsta-
wowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia równieŜ wykonywanie połączeń ścian konstruk-
cyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania w murze było niemoŜliwe naleŜy spoiny muru zazbroić.  

   5.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
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11.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

  
• kontrolę materiałów 
• bieŜącą kontrolę, 
• sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 
• sprawdzanie jakości wiązań, 
 

11.7 OBMIAR ROBÓT 

11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
11.7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową robót jest – m2 i m3 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

11.8 ODBIÓR ROBÓT 

11.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 

 

11.8.2. Odbiór robót  

 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-
mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem 
„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koły orzeczeń, ekspertyz itp.  

 Odbiór końcowy powinien składać się: 

• z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 
zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumenta-
cji montaŜowej, 

• kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawi-
dłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysun-
kami roboczymi,  

• sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zama-
wiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

11.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

11.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 
11.9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• wykonanie ścian, naroŜy 
• ustawienie i rozebranie rusztowania 
• roboty porządkowe 

 

11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003  
 
 

12. KONSTRUKCJE STALOWE 

 
12.1. WSTĘP 
 
12.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są konstrukcje stalowe- pomostów, konstrukcje pod 
urządzenia i wyposaŜenie, zadaszenie nad łącznikiem, konstrukcje mocowania okładzin ścian, kon-
strukcje pomostów i balustrad, skybox, trybuna ruchoma wraz z konstrukcjami wsporczymi, pomost 
przejezdny (techniczny), konstrukcja śmietnika. 

12.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

12.1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaŜ i demontaŜ  rusztowań zewnętrznych stalowych. 

12.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 
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12.2. MATERIAŁY 
 
12.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

12.2.2. Szczegółowe wymagania: 

12.2.2.1. Stal uŜyta w projekcie- Stal S355J2 

12.2.2.2. Most przejezdny dwudźwigarowy przejezdny do transportu kurtyny. 

 Most usytuowany  w hali basenów, rozpiętość suwnicy  35 860 mm, masa 35 500 kg. 
Konstrukcja mostu – stalowa, wykonanie wg DIN 15018 

• Dźwigar skrzynkowy spawany, 

• Klasa konstrukcji: H2 , grupa obciąŜenia B3 

• Dolna krawędź dźwigara 834 mm poniŜej górnej krawędzi szyny jezdnej, 

Parametry  mechanizmu jazdy  mostu przejezdnego: 
• Prędkość jazdy, bezstopniowa V= 1÷20 m/min, 

Zasilania potrzebne do pracy mostu wraz z kurtyną – 400 V/50 Hz, dostarcza zamawiający. 
Rodzaj zasilania – szynoprzewód składający się z czterech jednobiegunowych szyn izolowanych wg pro-
gramu 815 firmy Wampfler. Długość linii zasilania 60 m. Doprowadzenie kabla zasilającego do końca sys-
temu zapewnia zamawiający. 
Moc zainstalowana: 5,5 kW – most przejezdny i 2,0 kW wciągnik kurtyny, 
Zabezpieczenie antykorozyjne – specjalne grupa C4 wg PN – 69/B – 10285, konstrukcję malować zesta-
wem OLIVA EP – PUR 2,1 1/2003/W, grubość czterech warstw 300 µm, RAL wg ARCH. 
Most wyposaŜony jest w pomosty obsługowe po obu stronach dźwigarów, zapewniające dostęp do me-
chanizmów napędowych mostu i kurtyny. Nośność pomostu 200 kg/m, pomost wykonany z kratek, ba-
rierki z rur ze stali nierdzewnej z szybą pomiędzy rurkami (wg ARCH.) 
Wejścia na most przejezdny za pomocą opuszczanych  aluminiowych drabinek zamocowanych do pomo-
stów. 
 

12.2.2.3. Trybuna podnoszona 

Trybuna podnoszona, usytuowana nad basenem treningowym o masie 70 000 kg, i wymiarach;  
• 25,8 m długość, 

• 15,6 m szerokość, 

• 4,83 m wysokość, 

Konstrukcja trybuny – stalowa, podparta na pięciu słupach stalowo – betonowych, zakotwiona do ściany.  
Podłoga trybuny wyłoŜona blachą ryflowaną aluminiową, naroŜa wykończone listwami maskującymi. Ba-
rierki zabezpieczające wykonane z rurek ze stali nierdzewnej z szybą między rurami (wg ARCH).  
Trybuna moŜe pomieścić około 292 osoby, obciąŜenie trybuny 400 kg/m. 
 
 
Parametry podnoszenia: 
Trybuna wsparta na pięciu siłownikach UCJ5 160-125 o skoku 3500 mm firmy Ponar Wadowice. Dodat-
kowo do zabezpieczenia przed opadnięciem zastosowano dwie podpory wysuwane na czerech siłownikach 
UCJ2 50-28 o skoku 1600 mm. Sterowanie siłownikami z agregatu umieszczonego w piwnicy o mocy 5,5 
kW,  
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12.3. SPRZĘT 

12.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

12.4. TRANSPORT 
 
12.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

12.4.2. 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 za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In-
spektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
 
12.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
12.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
12.5 2. Wykonywanie konstrukcji stalowych 
 
Zgodnie z klasyfikacją stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe zali-
czyć naleŜy do  KLASY 1 . Do klasy tej zalicza się konstrukcje najbardziej odpowiedzialne , pracujące pod 
obciąŜeniami zmiennymi , lub teŜ konstrukcje ,których uszkodzenie mogłoby zagraŜać Ŝyciu ludzkiemu . 
Dlatego  elementy te  powinny być wykonane przez spawaczy o najwyŜszych umiejętnościach w tej dzie-
dzinie.   Elementy spawane powinny zostać odpowiednio przygotowane. Przygotowanie materiału do 
spawania spoinami czołowymi  obejmuje ukosowane brzegów , czyszczenie brzegów , składanie złączy i 
sczepianie brzegów łączonych elementów. Ukosowanie brzegów stali powinno być wykonane za pomocą 
cięcia tlenowego , a następnie obróbki mechanicznej do momentu otrzymania gładkiej powierzchni uko-
sowanej . Kształt ukosowania zaleŜy od grubości materiału  i rodzaju spawanego  i powinien być wykona-
ny zgodnie z polską normą .  Łączone elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegów naleŜy połączyć 
spoinami szczepnymi  lub zamontować w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastąpiło trwałe 
odkształcenie konstrukcji .    
 
Podczas wykonywania spoin , aby wykonać je prawidłowo naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
- właściwy dobór średnic  i rodzaju elektrod . Spoina musi być stopiona z brzegiem spawanego materiału 
na całej jego grubości . Aby dotrzeć do grani rowka zukosowania przy zachowaniu prawidłowej długości 
łuku naleŜy uŜyć elektrody o mniejszej średnicy .Przy dalszych warstwach , gdy układanie poszczególnych 
ściegów spoiny odbywa się juŜ w szerszej części zukosowanego rowka , moŜliwe jest uŜycie elektrody o 
większej średnicy . 
- właściwy dobór natęŜenia prądu spawania. Optymalne natęŜenie prądu spawania określone jest przez 
producenta elektrod dla danego typu elektrody .  
- utrzymanie odpowiedniej długości łuku .Długość łuku powinna być równa średnicy rdzenia elektrody 
.Łuk nie powinien być zajarzany w tym miejscu , gdzie ma się rozpocząć układanie spoiny , ale w miejscu 
wysuniętym o parę milimetrów w kierunku spawania . Po ustaleniu się łuku naleŜy cofnąć elektrodę i roz-
począć układanie spoiny. 
- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodą odpowiednich ruchów bocz-
nych lub po linii spawania . 
 
Po zespawaniu elementów konstrukcji stalowej  , naleŜy dokonać kontroli wykonanych spawów  zgodnie z 
polską normą.   
 
12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

12.6.2.  
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1. Prace naleŜy prowadzić na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji opraco-
wanego przez Wykonawcę . Podstawą wykonania projektu warsztatowego jest projekt wykonaw-
czy. Projekt warsztatowy powinien być uzgodniony z projektantem konstrukcji . 

2. Prace spawalnicze mogą zostać wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje.  

3. Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza się do  KLASY 1 stalowych kon-
strukcji spawanych . 

4. Wykonanie w/w konstrukcji naleŜy powierzyć zakładowi spawalniczemu posiadającemu  KATE-
GORIĘ  I . 

5. Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
6. Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
 

 
12.7. OBMIAR ROBÓT 
 
12.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO   „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
12.7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w doku-

mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
 
12.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
12.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
12.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

12.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaŜ konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 

 
12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i Rozporządzenia 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  



 

 81

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 
13172 poz. 93 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 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) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, 
Nr 8102 poz. 71) 
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
 
 

13.  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA DACHU ZIELONEGO 

13.1 WSTĘP 

13.1.1 przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót dachu zielonego nad częścią basenem.  
 
13.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 

13.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem robót dotyczących dachu zielonego. 

 

13.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

13.2. MATERIAŁY 

13.2. 1 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-

skich, zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11/2001 poz. 84) 
muszą posiadać :„karty charakterystyki substancji niebezpiecznej na opakowaniach powinien 
znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
13.2. 2 Materiały: 
 

1. Roślinność ekstensywna- letnia łąka 
 
2. Substrat 7cm „Letnia łąka” lub „Ogród Dachowy 6161” lub „Trawnik 6151”   lub równowaŜny- 

PodłoŜe dla warstwy roślinnej powinno być mieszanką kompostów, torfów i zincolitu (odpowied-
nie części mineralne). Substrat powinien posiadać stabilną strukturę oraz powinien charakteryzo-
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wać się minimalnym osiadaniem. Substrat do nasadzeń intensywnych powinien zawierać po 
ok.50% części organicznych i mineralnych. Części mineralne powinny charakteryzować się bardzo 
duŜą porowatością i pojemnością wodną. Substrat nie powinien zawierać części spławianych (iłów 
i pyłów). Powinien charakteryzować się optymalną ilością mikro i makroelementów, optymalnym 
pH, małym zasoleniem, niewielką ilością chlorków i optymalną krzywą przesiewu. Powinien być 
niepalny (niepalność potwierdzona odpowiednimi dokumentami). Grubość warstwy naleŜy dobie-
rać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta, lecz nie mniej niŜ 10 cm, cięŜar 
objętościowy w stanie maksymalnego nawodnienia powinien wynosić ≥ 1400 kg/m3.  

 
 

 
3. Włóknina podsiąkowa DV40- stanowiąca integralną część warstwy drenaŜowej, powinna być za-

opatrzona w jednostronnie kapilarnie działające włókna wykonane z poliestru słuŜące do nawad-
niania powierzchni biologicznie czynnej. Powinna być chemicznie i biologicznie obojętna oraz od-
porna na wszelkie naturalnie występujące kwasy i zasady. Zastosowany materiał powinien cha-
rakteryzować się dobrą filtracją wodną 

Inne wymagane parametry:  
- waga: ≥ 600 g/m2, 
- dług.włókien: ok. 0,4 mm 
 
4. Wewnętrzny system kropkujący- linia kroplująca wykonana z polietylenu z kroplownikami do na-

wadniania dachów zielonych, zewnętrzna średnia ok. 16mm, odległość pomiędzy kroplownikami 
100 mm, wydajność kroplowników ok. 1 l/h, kompresja ciśnienia miedzy 0,4 a 2,5 bar, pasujący 
do elementu drenaŜowego, rozdzielającego i magazynującego wodę, podłączany do niego za 
pomocą zatrzasków. 

 
5. Aquatec AT 45- element drenaŜowy- DrenaŜ magazynujący i dystrybujący powinien być wykona-

ny z ABS, posiadać wgłębienia magazynujące wodę i system kanalików odprowadzających nad-
miar wodę na spodzie elementu. Dodatkowo powinien być tak wyprofilowany aby moŜna było 
zamontować bez problemowo przewody linii kroplującej. Ponadto w części górnej drenaŜ powi-
nien posiadać system kanalików napowietrzających substrat. Zastosowany materiał powinien po-
siadać otwory wentylacyjne i dyfuzyjne – średnica otworów dyfuzyjnych powinna wynosić ≥ 2 
mm. Materiał powinien być odporny na bitum, powinien być neutralny chemicznie  

Inne wymagane parametry:  
- wysokość ≥ 45 mm  
- pojemność wodna: ≥17 l/m2, 
 
 
6. Włóknina filtracyjna PV- wykonana z termicznie wzmacnianych włókien polipropylenowo-

plolietylenowych stanowiąca warstwę ochronną i izolacyjną. Powinna posiadać zdolności wodo-
przepuszczalne, powinna być odporna na bitum, neutralna biologicznie i chemicznie. Nie ulegają-
ca rozkładowi i odporna na rozdarcia, klasa wytrzymałości: 5.  

Wymagane parametry: 
- grubość: ≥ 1,4 mm 
- Waga: ≥ 330 g/m2 

- wodoprzepuszczalność: ≥ 45 l/m2 * s 

- odporność na przebicie wg DIN EN ISO 12236: ok.4300N  
- wytrzymałość na rozciąganie wg DIN EN ISO 10319: ok.22kN/m 
 

7. Hydroizolacja przeciwkorzenna- Hydroizolacja powinna być odporna na działanie ozonu, promie-
niowanie UV (ultrafioletowe) i podczerwone, odporna na starzenie i wpływy atmosferyczne, 
wzmocniona wkładką z włókna szklanego, odporna na bitumy – z moŜliwością stosowania z ma-
teriałami bitumicznymi. Materiał powinien być jednowarstwowy, wykonany na bazie kauczuku 
syntetycznego EPDM. Spodnia strona powinna składać się z warstwy samoprzylepnej z bituminu 
modyfikowanego polimerami, dodatkowo zabezpieczona odciągalną folią ochronną.  

Inne wymagane parametry:  
- Grubość łączna: ≥ 2,5 mm ± 10% 
- Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2  

wzdłuŜ: ≥ 361 N/50mm,  
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w poprzek: ≥ 333 N/50mm 
- WydłuŜenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:  

wzdłuŜ: ≥ 500 %,  
w poprzek: ≥ 600 % 

- Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2: 
wzdłuŜ: ≤ 0,1 %  
w poprzek: ≤ 0,2 % 

- Składowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109: Ŝadnych rys (pęknięć) 
- Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 1844: stopień 0 
- Zachowanie się spoiny: 

Wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdłuŜ: ≥ 140 N/50 mm 
Wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2 w poprzek: ≥ 570 N/50 mm 

- Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (µ) wg DIN EN 1931: około 58.000 
- Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1: B 2 
- Zachowanie poŜarowe wg DIN EN 13501, część 1: klasa E. 
- Zachowanie poŜarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187: odporny na ogień lotny i na ciepło promie-
niowe, nie rozprzestrzeniający ognia 
- Odporność na działanie korzeni roślin – poświadczona certyfikatem FLL 

 
8. PIR 20cm 
 
9. Paraizolacja- powinna tworzyć szczelną barierę dla pary wodnej przenikającej z pomieszczeń 

znajdujących się pod stropem do izolacji termicznej. Opór dyfuzyjny powinien wynosić co naj-
mniej Sd ≥ 100 m 

 

13.2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaga-
niach ogólnych” pkt 4. 

13.3 SPRZĘT 

13.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 

13.4 TRANSPORT 

13.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

13.4.2 Transport materiałów 

Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej po-
wierzchni ładunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

13.5 WYKONANIE ROBÓT 

13.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

13.5.2. Szczegółowe wymagania: 
 
1.  
- paroizolacja 
- izolacja termiczna 
- hydroizolacja przeciwkorzenna EPDM Resitrix SKW lub równowaŜna 
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 Powierzchnia, na której układana ma być paroizolacja powinna być związana i sucha. Paroizolację naleŜy 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Izolację termiczną układamy na styk lub pióro-wpust w zaleŜności od kształtu brzegów płyt, tak aby nie 
utworzyć mostków termicznych. 
W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą bu-
dynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoŜa, nie pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez wgłębień i wybrzuszeń. Hydroizolacja wykonana powinna być po ukończeniu robót przygoto-
wawczych podłoŜa. Materiał mocowany jest samoprzylepnie w całej powierzchni, kotwiony mechanicznie 
w przypadku braku balastu, a łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie zakładów gorącym powietrzem.  
Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, przecięcia lub spowodowane ruchem pra-
cowników/maszyn, zaleca się wyłączenie z ruchu i innych prac obszaru, na którym układana jest izolacja, 
do czasu zabezpieczenia warstwy wodoodpornej ostatecznym pokryciem. 
Warstwy izolacyjne naleŜy chronić przed uszkodzeniami, przecięciami czy wgnieceniami. 
 
2.  
- Włóknina filtracyjno-ochronna PV lub równowaŜna 
- element drenaŜowy Aquateck AT45 lub równowaŜny 
- wewnętrzny system kroplujący 
- włóknina podsiąkowa DV 40 lub równowaŜna 
- substrat intensywny „Letnia łąka” lub „Ogród Dachowy 6161” lub „Trawnik 6151”   lub równowaŜny 
 
Na istniejącej warstwie hydroizolacyjnej naleŜy rozłoŜyć włókninę filtracyjną z 10% zakładem technolo-
gicznym.  
DrenaŜ układa się z zakładem minimum jednego rzędu kubełków lub na styk z połączeniem elementów 
spinkami. 
W wewnętrznym układzie kanalików drenaŜu w miejscach do tego przystosowanych montowana jest linia 
kroplująca. 
Na drenaŜ układana jest włóknina podsiąkowa  z włóknami wpuszczonymi do drenaŜu i wywinięta do gó-
ry substratu, z zachowaniem 20 cm zakładu technologicznego. NaleŜy pamiętać, Ŝe włóknina nie jest w 
pełni odporna na promieniowanie UV, dlatego teŜ bezpośrednio po jej rozłoŜeniu naleŜy niezwłocznie 
przykryć ją wymaganą warstwą substratu. 
Substrat naleŜy równomiernie rozłoŜyć i lekko ugnieść. Z miejsc, w których został rozłoŜony substrat na-
leŜy wyłączyć ruch kołowy i pieszy. Substrat naleŜy zabezpieczyć przed wszelkimi zanieczyszczeniami.  
 
 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 6. 

Przy odbiorze dachu zielonego naleŜy sprawdzić : 
- jakość wykonania prac izolacyjnych i podkładowych : 
- zgodność warstw izolacyjnych i drenaŜowych z projektem 
- zgodność warstw ziemnych i podkładowych z projektem 
- zgodność warstw wierzchnich z projektem 

 
 

13.7 OBMIAR ROBÓT 

 

13.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 

13.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonej nawierzchni dachu zielonego [dla róŜnych 
typów]. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektor Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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13.8 ODBIÓR ROBÓT 

13.8.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 8 

13.8.2. Odbiór robót  

 Odbiór paroizolacji i termoizolacji wykonać zgodnie z zasadami odbioru robót zanikowych, zgodnie z warun-
kami opisanymi w OST. W przypadku hydroizolacji, przed odbiorem naleŜy wykonać próbę wodną, z jednoczesnym 
wpisem do dziennika budowy jej wyniku. Przed przystąpieniem do próby wodnej naleŜy wyeliminować odpływ wody 
poprzez wpusty dachowe, przepusty attykowe, krawędzie dachu. W przypadku braku attyki naleŜy wykonać tymcza-
sowe attyki z krawędziaka drewnianego owiniętego hydroizolacją. W celu ułatwienia odnalezienia miejsca ewentual-
nego przecieku zaleca się podzielenie powierzchni dachu/tarasu na kilka mniejszych za pomocą barier wykonanych z 
tego samego materiału. 
Po wykonaniu próby wodnej i odbiorze pokrycia, hydroizolację naleŜy niezwłocznie przykryć następnymi warstwami. 

 

Odbiór robót powinien nastąpić, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących robót zanikowych i podlegających za-
kryciu. Przed rozłoŜeniem substratu naleŜy dokonać odbioru robót polegających na ułoŜeniu pozostałych warstw zie-
lonego dachu. Kontroli podlega jakość i zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową, przepisami prawa 
budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, niniejszej specyfikacji i wytycznymi producenta materiałów. W szczegól-
ności sprawdzeniu naleŜy poddać kolejność ułoŜenia poszczególnych warstw, zachowanie wymaganych zakładów i 
sposób ułoŜenia drenaŜu odpowiednią stroną. Odbiór warstwy substratu podlega kontroli pod kątem jego ilości i wła-
ściwości. Sprawdzana jest w szczególności grubość połoŜonej warstwy substratu, czy grubość ta jest wystarczająca 
do rozwoju i wzrostu roślin i czy odpowiada wymaganiom architekta i producenta. 

 

13.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

13.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

13.9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy; 

- wykonanie kompletnych nawierzchni dachu; 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

 

13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Prawo budowlane 
Polskie normy 
Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
Prawo ochrony środowiska. 
 
 
 

14. ZIELONE ŚCIANY 

14.1.  WSTĘP 

14.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zielonej 
ściany zewnętrznej (gabiony;  donice Ŝelbetowe) i wewnętrznej. 

 



 

 86

14.1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 14.1.1. 

14.1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ściany zielonej: 
a)montaŜ koszy siatkowych, 
b)wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia, 
c)wypełnianie koszy kamieniami, izolacją, substratem i obsadzeniem zielenią 
d) wykonanie izolacji donicy w układzie odwróconym, w skład której wchodzi wykonanie izolacji przeciw-
wodnej donicy w celu zabezpieczenia parą wodną, a takŜe przed uszkodzeniami spowodowanymi korze-
niami roślin oraz wykonanie izolacji donicy.  
e) montaŜ systemowych rynien odwadniających 
f) montaŜ skrzynki odwadniającej 
g)montaŜ systemowych paneli obsadzonych roślinnością 
 

14.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w „ Wymaganiach ogólnych” STO pkt. 1.3. 

14.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w „wymagania ogólne” pkt. 4. 

14.2.  MATERIAŁY 

14.2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaga-
niach ogólnych” pkt 2. 

Do wykonywania robót naleŜy stosować tylko materiały posiadające aprobatę techniczna, deklaracje 
zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda pro-
jektanta, 

14.2.2. Rodzaje materiałów 

 
- hydroizolacja przeciwkorzenna EPDM Resitrix SKW lub równowaŜna 
- folia rozdzielająco-poślizgowa PE 0,2 
- izolacja termiczna XPS 
- Kosze siatkowe 
- Kamień 
- Gabiony wegetatywne 
 
 
Hydroizolacja powinna być  odporna na działanie ozonu, promieniowanie UV (ultrafioletowe) i podczerwone, 
odporna na starzenie i wpływy atmosferyczne, wzmocniona wkładką z włókna szklanego, odporna na bitu-
my – z moŜliwością stosowania z materiałami bitumicznymi. Materiał powinien być jednowarstwowy, wyko-
nany na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Spodnia strona powinna składać się z warstwy samoprzylep-
nej z bituminu modyfikowanego polimerami, dodatkowo zabezpieczona odciągalną folią ochronną.  
Inne wymagane parametry:  
- Grubość łączna: ≥ 2,5 mm ± 10% 
- Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2  

wzdłuŜ: ≥ 361 N/50mm,  
w poprzek: ≥ 333 N/50mm 

- WydłuŜenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:  
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wzdłuŜ: ≥ 500 %,  
w poprzek: ≥ 600 % 

- Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2: 
wzdłuŜ: ≤ 0,1 %  
w poprzek: ≤ 0,2 % 

- Składowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109: Ŝadnych rys (pęknięć) 
- Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 1844: stopień 0 
- Zachowanie się spoiny: 

Wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 wzdłuŜ: ≥ 140 N/50 mm 
Wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2 w poprzek: ≥ 570 N/50 mm 

- Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (µ) wg DIN EN 1931: około 58.000 
- Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1: B 2 
- Zachowanie poŜarowe wg DIN EN 13501, część 1: klasa E. 
- Zachowanie poŜarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187: odporny na ogień lotny i na ciepło promie-
niowe, nie rozprzestrzeniający ognia 
- Odporność na działanie korzeni roślin – poświadczona certyfikatem FLL 
 
Folia rozdzielająco-poślizgowa to folia z chemicznie obojętnego polietylenu o gładkiej, śliskiej powierzchni. 
Zastosowany materiał powinien być odporny na bitum, polistyren i większość substancji chemicznych, jak 
równieŜ na proces starzenia. Powinien mieć gładką i śliską powierzchnię zapobiegającą występowaniu sił 
ścinających między hydroizolacją a termoizolacją. Powinien zapobiegać zjawisku przymarzania warstw do 
bitumu. W przypadku przewidzianego ruchu samochodowego naleŜy zastosować dwie warstwy folii. 
 
Izolacja termiczna powinna charakteryzować się bardzo niską nasiąkliwością, wytrzymałością na ściskanie 
adekwatną do przewidzianych obciąŜeń uŜytkowych oraz grubością warstw i współczynnikiem λ dobranymi 
tak, aby zapewnić planowaną izolacyjność termiczną. 
Inne wymagane parametry: 
- Nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie wg PN-EN 12087: ≤1,0% 
- NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu lub wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826: 

≥300 kPa – dla ruchu pieszego 
≥500  kPa – dla ruchu samochodów osobowych 

≥700 kPa – dla ruchu samochodów cięŜarowych 

 
Kosze siatkowe - Do budowy naleŜy uŜyć koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o sześciokątnych 
oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest uŜycie siatki o pojedynczym splocie -
ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę  powinien być zabezpieczony przed korozją gru-
bym ocynkiem (...lub „eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub „grubym ocynkiem i dodatkową  
powłoką z PCW”). 
Kosze powinny być  łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego 
wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (... lub „pokrytymi stopem cynkowoaluminiowym” lub 
„ze stali nierdzewnej”...). Dla zastosowanego wyrobu naleŜy przedstawić 
Deklarację  Zgodności z odpowiednią  Aprobatą Techniczną.  
- wymiary koszy: zgodne z dokumentacją projektową 
Grubo__ drutu Ø 2,7 mm (... lub „Ø 2,7/3,7 mm” dla koszy ocynkowanych + PCW ...) 
Powłoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m2 ) (...lub „eutektyczny stop cynkowo- aluminiowy 
95%Zn 5%Al.” lub „gruby ocynk (min.230 g/m2 ) + PCW” ... ) 
 
Kamień - Do wypełnienia koszy naleŜy uŜyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu 
kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni 
nie moŜe być mniejszy od wymiaru oczka siatki. Największe uŜywane kamienie nie powinny przekracza_ 
2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. 
 
Zastosowany materiał roślinny: 
Rośliny na „zielonej ścianie” będą to pnącza, które będą rosły w Ŝelbetowych donicach róŜnych rozmiarów 
oraz byliny porastające powierzchnię gabionów wegetacyjnych, rozrzuconych luźno wśród innych gabio-
nów wypełnionych kamieniem. 
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Zarówno pnącza jak i byliny, dobrane do zagospodarowania „zielonej ściany”, są to rośliny rosnące buj-
nie, o niewielkich wymaganiach wegetacyjnych i duŜej mrozoodporności. Ze względu na wystawę ściany - 
północną i wschodnią, znoszą one półcień la nawet cień. 
Mimo duŜej mrozoodporności naleŜy przywiązywać wagę do okrywania powierzchni donic na zimę. Donice 
powinny być równieŜ dobrze ocieplone, Ŝeby chronić system korzeniowy. 
 
Dobór pnączy obejmuje następujace gatunki: 
Bluszcz pospolity – Hedera helix 
Pnącze mocno rozrastające się chociaŜ do szybkiego wzrostu potrzebuje dobrego ukorzenienia, jego 
gwałtowny rozrost następuje po dwóch-trzech latach od posadzenia.. Jest to pnącze zimozielone. 
Najlepiej rośnie w półcieniu i cieniu, gdzie ma większe szanse uniknięcia przemarznięcia. Lubi gleby wil-
gotne lecz nie mokre, próchniczne. Nie lubi gleb bardzo kwaśnych. 
Wspina się za pomocą korzeni przybyszowych. Młode rośliny naleŜy podwiązywać do podpór. 
Hortensję pnącą – Hydrangea anomala subsp. petiolaris 
Pnącze o liściach sezonowych, gęstych. Od początku kwietnia do jesieni – ciemnozielone, później wybar-
wiają się na Ŝółto i opadają najczęściej w listopadzie. Przez 2-3 pierwsze lata po posadzeniu hortensja  
rośnie powoli – rozwijając swój system korzeniowy, następnie wzrost jest szybki. Po kilku latach pnącze 
zaczyna teŜ kwitnąć, jego białe kwiaty zebrane w płaskie baldachogrona są bardzo dekoracyjne.  
Preferuje glebę próchniczną, wilgotną , lekko kwaśną ale znosi równieŜ alkaliczną,  źle reaguje na przesu-
szenie. 
Wspina się za pomocą korzeni czepnych. Młode rośliny naleŜy podwiązywać do podpór, zaleca się równieŜ 
podwiązywanie pędów roślin starszych w miarę rozrostu, poniewaŜ korzenie czepne nie gwarantują moc-
nego zaczepienia pnącza na podporze, szczególnie w okresach wietrznych. Mocne podmuchy wiatru mogą 
oderwać od podpór nawet duŜe rośliny. 
Jest to roślina bardzo mrozoodporna, zestrefy 5-7 czyli znosząca mróz nawet do (-28 st.C). Jeśli nawet 
zdarzy się przemarznięcie części nadziemnej – dobrze odbija z systemu korzeniowego na wiosnę. Horten-
sja dobrze znosi warunki miejskie – jest odporna na zanieczyszczenia powietrza. 
 
Winobluszcz trójklapowy – Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’,  
Winobluszcz trójklapowy jest pnączem o liściach sezonowych. Są one ułoŜone dachówkowato i szczelnie 
zakrywają powierzchnię po której się pną. Od wiosny do końca lata pnącze jest Ŝywozielone, jesienią po-
trafi przebarwić się na piękrny winnoczerowny kolor.  
Akceptuje większość uprawnych gleb. Lubi gleby wilgotne, ale toleruje okresowe przesuszanie. 
Pnie się za pomocą wąsów czepnych i przytwierdza do podpór przylgami. Tylko młode rośliny wymagają 
przytwierdzenia pierwszych pędów do podpory. 
 
Dobór bylin do obsadzenia gabionów wegetacyjnych obejmuje następujace gatunki: 
JeŜyna arktyczna – Rubus arcticus 
Jedna z najbardziej mrozoodpornych roślin uprawianych w Polsce. Rozrasta się rozłogowo, pędy nad-
ziemne osiagaja wys. 10-20cm. Przez cały sezon wegetacyjny kwitnie na róŜowo. Dobra roślina okrywo-
wa. 
Wymaga gleb o odczynie kwaśnym. 
Pragnia syberyjska – Waldsteinia ternata 
Liście jasnozielone, kwitnie od IV – V intensywnie Ŝółtymi, pojedynczymi kwiatami. Roślina okrywowa 
osiagajaca 5-20cm wys. Wytwarza rozłogi. Jest silnie mrozoodporna. 
śurawkę ‘Stormy Seas’ – Heuchera ‘Stormy Seas’ 
Liście bordowo-czerwone, roślina tworzy zwarte kepy liści wys. 20cm. pędy kwiatowe do 40cm. Ze wzglę-
du na ich wysokość trzeba będzie je usuwać aby nie pokładały się. 
Lubi gleby umiarkowanie wilgotne, próchniczne. Stanowisko półcieniste. Roślina mrozoodporna. 
śurawka ‘Mint Frost’ – Heuchera ‘Mint Frost’ 
Liście zielono-seledynowe, wys. 20-30cm. Dobrze znosi zacienienie i półcień. Roślina okrywowa, mrozo-
odporna. 
 
Materiały wypełniające do gabionów wegetacyjnych: 
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Jako podłoŜe do wypełnienia gabionów wegetacyjnych projektuje się substrat intensywny do dachów zie-
lonych. Jego skład fizyczny pozwoli zachować stosunkowo niewielki cięŜar gabionów wegetacyjnych, a 
takŜe zapewni optymalne parametry retencji wody i zabezpieczy przed zamulaniem włókniny filtracyjnej.  
Wnętrze kosza gabionowego wyścielone zostanie matą szkółkarską czarną (powinna obejmować docelo-
wo tylną i górną ścianę gabionu), a następnie geowłókniną filtracyjną (wokół całego kosza). Podczas wy-
pełniania podłoŜe naleŜy silnie zagęścić, aby nie nastąpiło z czasem osuwanie zawartości kosza. Objętość 
substratu podana została z uwzględnieniem 20% zapasu na zagęszczenie. Podczas wypełniania w podło-
Ŝu zostanie umieszczona linia kroplująca (wg załączonych schematów dla poszczególnych wielkości ga-
bionów). Linia kroplująca kaŜdego gabionu będzie podłączona do zasilania za pomocą pętli z rury 16mm. 
 
 

14.3. SPRZĘT 

 
14.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 
14.3.2 Wymagania dot. gabionów 
 
MontaŜ i łączenie koszy siatkowo-kamiennych moŜna wykonywać ręcznie przy uŜyciu szczypiec, 
obcęgów i dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy uŜyciu specjalnej 
zszywarki o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy 
kamieniami moŜna stosować ładowarki (dowoŜące jednocześnie kamień z placu składowego do 
miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionów naleŜy układać ręcznie. 
 

14.4. TRANSPORT 
14.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

14.4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
moŜności ułoŜenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, 
mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych po-
mieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°c. Przestrzegać naleŜy wszystkich 
wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Papę naleŜy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 
Materiał  nie  powinien  być wystawiony  na  bezpośrednie  działanie   promieni słonecznych i składowany 
w temperaturze nieprzekraczającej +30°c, 
Nie naleŜy przechowywać rolek w pozycji poziomej – powinny być ustawione pionowo. 
 

14.5.  WYKONANIE ROBÓT 

14.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 5 

14.5.2. Wymagania szczegółowe 

W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą bu-
dynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoŜa, nie pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. Hydroizolację wykonujemy po ukończeniu robót przygotowawczych 
podłoŜa. Samoprzylepny materiał układamy na zagruntowaną materiałem systemowym powierzchnię, a 
łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie zakładów gorącym powietrzem.  
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Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, przecięcia lub spowodowane ruchem pra-
cowników/maszyn, zaleca się wyłączenie z ruchu i innych prac  obszaru, na którym układana jest izolacja, 
do czasu zabezpieczenia warstwy wodoodpornej ostatecznym pokryciem. 
W przypadku donic najpierw układamy powierzchnie poziome (dno donicy)z wywinięciem materiału na 
pionową ściankę ok.6-10cm zgrzewając materiał trwale z podłoŜem. Następnie wykonujemy hydroizolację 
ścianek pionowych donicy z wywinięciem na poziomej części za pomocą zakładu technologicznego do 
ok.10cm .Wszelkie połączenia płaszczyznowe wykonujemy stosując zakład technologiczny 5cm natomiast 
powstałe na wskutek połączenia płaszczyzn detale naroŜników wewnętrznych i zewnętrznych wykonuje-
my stosując oddzielne wykroje z zastosowanego materiału gdzie szerokość tych wykrojów musi wynosić 
co najmniej 15cm natomiast długość względnie średnica powinna być tak dopasowana aby istniała szero-
kość zakładki i zgrzewu co najmniej 5cm.Poszczególne wykroje są zgrzewane całopowierzchniowo. 
Na hydroizolacji rozkładana jest folia rozdzielająco-poślizgowa z zakładami technologicznymi min. 20 cm. 
Izolację termiczną układamy na styk lub pióro-wpust w zaleŜności od kształtu brzegów płyt, tak aby nie 
utworzyć mostków termicznych. 
 
MontaŜ koszy naleŜy przeprowadzić wg. następującego schematu: 
• rozłoŜyć i rozciągnąć  kaŜdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni 
• zagiąć i podnieść do pionu boki kosza przegrody wewnętrzne, tak aby uzyska_ regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
• połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (zaciągając naprzemiennie 
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej 
przez producenta, 
• kosz ułoŜyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłoŜu i połączyć z koszami 
sąsiednimi,  zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
• puste kosze połączone w grupę składającą się z kilku sztuk, naleŜy naciągnąć i dopiero wtedy 
przymocować do podłoŜa lub niŜszej warstwy, 
• kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, a w przypadku materaca aby na 
jego grubości ułoŜone były min. 2 kamienie. Kosze napełni_ z lekkim naddatkiem, stosując w trakcie 
napełniania haczyki spinające przeciwległe ścianki, 
• zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek 
pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka naleŜy 
wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej 
• montaŜ pozostałych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowując odpowiednie 
przewiązania pomiędzy warstwami. 
Prace te naleŜy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
Szczegóły montaŜu naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami InŜyniera 
Kontraktu. 
 
Materiał roślinny do obsadzenia zielonej ściany powinien być dobrej jakości, ukorzeniony w kontenerach, 
zakupiony w renomowanych szkółkach. Pnącza powinny być rozkrzewione, posiadać minimum 3 mocne 
pędy i dobrze wykształcony system korzeniowy. Zaleca się sadzenie duŜych pnączy  z pojemników 3l lub 
większych.  
 
Byliny natomiast, ze względu na konieczność zmieszczenia sadzonych roślin pomiędzy  siatką gabionu, 
powinny być sadzone z pojemników P9. Zastosować naleŜy rośliny zdrowe, o dobrze wykształconym, lecz 
nie przerośniętym systemie korzeniowym. i dobrze rozkrzewione.  
Wszystkie bryły korzeniowe roślin przed posadzeniem naleŜy nasączyć wodą  przez zanurzenie. Podczas 
wyjmowania roślin z doniczek trzeba zwrócić uwagę aby nie rozkruszyć bryły korzeniowej. 
Rośliny sadzimy na taką samą głębokość na jakiej rosły w pojemnikach, lub o 1cm głębiej, szczególnie 
jeśli sadzenie przebiega jesienią.  
Pnącza zostaną posadzone w duŜych donicach Ŝelbetowych, wypełnionych substratem do dachów zielo-
nych. Donice będą jednakowej szerokości – 64cm, oraz róŜnych rozmiarów - zarówno jeśli chodzi o ich 
głębokość jak i długość. 
Rozmieszczenie pnączy w donicach będzie uzaleŜnione od ilości podpór pod pnącza, jakie występują na 
długości kaŜdej z donic. Jedno pnącze przypada na jedną podporę. Gatunki rozmieszczone będą wg ry-
sunku – numery wg wykazu widoczne na podporach –  
- nr 1 – Bluszcz pospolity ‘Thorndale’ (Hedera helix ‘Thorndale’) 
- nr 2 – Hortensja pnaca  (Hydrangea anomala subsp. petiolaris ) 
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- nr 3 – Winobluszcz trójklapowy ‘Veitchii’ (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’) 
Byliny zostaną posadzone w gabionach wypełnionych substratem intensywnym do dachów zielonych, 
umieszczonych pomiędzy gabionami wypełnionymi kruszywem. 
Aby posadzić byliny w gabiony wegetacyjne naleŜy naciąć geowłókninę filtracyjną otaczającą podłoŜe w 
rozstawie podanej w tabeli, następnie posadzić wyjęte z pojemników rośliny po uprzednim namoczeniu w 
wodzie. 
Rozmieszczenie gatunków w gabionach widoczne jest na rysunku.  
- JeŜyna arktyczna (Rubus arcticus), oznaczona nr 4 – zostanie posadzona w gabionach o wymiarach 60 x 
60cm – po 4 rośliny w kaŜdym gabionie.  
- Pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata), oznaczona nr 5 – zostanie posadzona w gabionach o wymia-
rach 100 x 100cm – po 25 szt. w 17 wydzieleniach  
- śurawka ‘Stormy Seas’ (Heuchera ‘Stormy Seas’ ), oznaczona nr 5 – zostanie posadzona w gabionach o 
wymiarach 100 x 100cm – po 13 roślin w 18 wydzieleniach  
- śurawka ‘Mint Frost’ (Heuchera ‘Mint Frost’), oznaczona nr 6 – zostanie posadzona w gabionach o wy-
miarach 45 x 45 cm – po 3 rośliny w kaŜdym gabionie 
 

 

14.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

14.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

14.6.2. Szczegółowe warunki kontroli jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót oprócz standardowej kontroli powykonawczej powinna być prowadzona 
równieŜ w trakcie prowadzenia prac celem skontrolowania tzw. robót zanikających. 
 
Wykonawca zakresu elewacji, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary wykonawcze 
oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warsztatowe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 

14.7.  OBMIAR ROBÓT 

14.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.7. 
 

14.8.  ODBIÓR ROBÓT 
14.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
14.8.2. szczegółowe zasady odbioru robót: 
 
W przypadku hydroizolacji, przed odbiorem naleŜy wykonać próbę wodną, z jednoczesnym wpi-
sem do dziennika budowy jej wyniku. Przed przystąpieniem do próby wodnej naleŜy wyeliminować 
odpływ wody. W celu ułatwienia odnalezienia miejsca ewentualnego przecieku zaleca się podzie-
lenie dachu/stropu na kilka mniejszych powierzchni za pomocą barier wykonanych z tego samego 
materiału. 
Po wykonaniu próby wodnej i odbiorze pokrycia hydroizolację naleŜy niezwłocznie przykryć na-
stępnymi warstwami. 
Odbiór folii rozdzielająco-poślizgowej i termoizolacji naleŜy wykonać zgodnie z zasadami odbioru 
robót zanikowych oraz opisanymi w warunkach ogólnych specyfikacji technicznej. 
 

14.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

14.9.1. Ogólne warunki płatności:  

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.9.  
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14.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje następujące roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące: 
-projekt warsztatowy 
-dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
- montaŜ elementów podkonstrukcji 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są nie-
zbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. 
 

14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-H-04623:1986 Ochrona przed korozją_. Pomiar grubości powłok metodami nieniszczącymi. 
-  Bn-79/6751-01 Materiały izolacji  przeciwwilgociowej.   Papa  asfaltowa  na taśmie aluminiowej. 
-  Pn-92/b-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Metoda 
badań przyczepności powłok ochronnych. 
- Pn-69/b-10260 Izolacje bitumiczne. 
- Pn-72/b-04615  Papy asfaltowe i smołowe 
- Pn-74/b-24662  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
- PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
o podwyŜszonej wytrzymałości. 
- BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
 
 

15. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

15.1 WSTĘP 

15.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
 
15.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

15.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i zwieńczenia da-
chowe (wg rysunków szczegółowych), 

 

15.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

Wykonanie robót blacharskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich naleŜy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 
pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać 
o konieczności wykonywania dylatacji. 
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MontaŜ systemowych rynien i rur spustowych: 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niŜ 0,5%. Zewnętrzny brzeg 
rynny powinien być usytuowany o 10mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny 
w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłuŜenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe naleŜy montować wg instrukcji producenta: 
Samonośny profil rynny umoŜliwia montaŜ bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego 
zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby dłuŜsze ramię było na dole. W 
zaleŜności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil rynnowy włoŜyć otwartą stroną zacisku uko-
śnie w dolny brzeg profilu c i lekkim naciśnięciem zatrzasnąć. 
NaleŜy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w 
rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Na-
stępnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. NałoŜyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien 
na całej długości łączenia. MontaŜ rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeŜe) rynny za przedni 
nosek uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek 
uchwytu czołowego. 
Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
Po zakończeniu montaŜu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową z blachy tytanowo- 
cynkowej. Rynny daszku przy sali sportowej pokryć wewnątrz powłoką ochronną z Ŝywicy akrylowej. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię przeznaczoną do malowania naleŜy oczyścić z 
kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemni-
ków aerozolowych. 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych moŜna regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z 
wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji 
dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicz-
nie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. NaleŜy wyregulować 
cały system rur, a następnie zamocować rurak. WaŜne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych ka-
wałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
Obejma: 
obejmy mocuje się, co najmniej dwie na kaŜdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposaŜone w zamknięcia 
sztyftem. 
 

15.2. MATERIAŁY 

15.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaga-
niach ogólnych” pkt 2. 

15.2.2.rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

a) Blacha tytanowo-cynkowa 
b) Hydroizolacja 
c) Deski i płyty OSB 
d) Klej bitumiczny 
e) Kątowniki wzmacniające 
f) Rury spustowe wykonać jako polietylenowe HDPE.  

 

15.3 SPRZĘT 

15.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
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15.4 TRANSPORT 

15.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

15.4.2 Transport materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich moŜe odbywać pod warunkiem zabezpie-
czenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna być transportowana i 
składowana w stanie suchym przy zapewnieniu stałego dopływu powietrza. 

NaleŜy unikać transportu i składowania na zawilgoconym podłoŜu oraz zbyt ciasnego układania materiału. 

Podczas transportu naleŜy zadbać o staranne zabezpieczenie przewoŜonych materiałów. Na liczbę i wiel-
kość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duŜy wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz spo-
sób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 
powaŜnych uszkodzeń przewoŜonych wyrobów.  

 
 

15.5 WYKONANIE ROBÓT 

15.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót blacharskich naleŜy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki 
blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkości pochylenia. NaleŜy pamiętać o 
konieczności wykonywania dylatacji. 

Obróbki wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leŜący. Do 
mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg wskazań producenta. Roz-
staw kołków co 50 cm naprzemiennie 

Wszystkie obróbki zamocować ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskać poprzez nałoŜenie warstwy 
kleju na bazie cementu. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „wymaganiach ogólnych” pkt 
6. 

15.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 
1. Kontrolę materiałów 
2. BieŜącą kontrolę, 
3. Kontrola zamocowania 
4. Szczelność połączeń 

 
 

15.7 OBMIAR ROBÓT 

15.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 

 

15.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest mb. 
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15.8 ODBIÓR ROBÓT 

15.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
Protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięci. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 
- rozstawu i wykonania rynien 
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłuŜnego 
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni 
Pokrycia 
- spadku i szczelności rynien 
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie moŜe przelewać się 
Przez rynny) 
 

15.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

15.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

 

15.9.2 Cena jednostkowa: 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaŜ , rusztowań, pomostów roboczych, 
- wykonanie robót 
- prace porządkowe  
 

15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 

 

16. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

16.1. WSTĘP 

16.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej wewnętrznej .  

16.1.2. Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

16.1.3. Zakres robót objętych SST 
- Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej .   
 

16.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

16.2. MATERIAŁY 
 
16.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

16.2.2. Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem naleŜy przechowywać w magazynie zamkniętym 
o temperaturze +10÷+30c i wilgotności 40÷70%. 
 

16.2.3. Opis montaŜu stolarki aluminiowej przedstawiono w oddzielnym rozdziale (5.19). 

W budynku zastosowano następujące rodzaje stolarki wewnętrznej: 
- Przeszklenia i drzwi o odporności ogniowej  
- Przeszklenia i drzwi aluminiowe 
- Drzwi stalowe ognioodporne 
- Drzwi drewniane   
- Świetliki nad pomieszczeniem kuchni 
 

 
16.3. SPRZĘT 
 
16.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

16.4. TRANSPORT 
 
16.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

16.4.2. Transport  materiałów 
Do przewozu stolarki naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
 
16.5. WYKONANIE ROBÓT 
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16.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

16.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek naleŜy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, stan powierzchni do których ma przy-
legać ościeŜnica.  
 

16.5.3. Wykonanie robót 

Zasady montaŜu 

Przy montaŜu futryn drzwi i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montaŜu dostawcy stolarki. 

 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia – w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia 

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 
max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeŜnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek naleŜy je zlikwi-
dować przed przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic. 

- OścieŜnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe. 

- Wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. OścieŜnicę naleŜy klinować w jej naro-
Ŝach. Klinowanie w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemoŜliwić 
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą prze-
kraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyŜej 1 m. 

- OścieŜnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaŜu ościeŜnicy 
na kotwach – naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór okienny. Otwory na 
dyble wiercić po ustawieniu ościeŜnicy w murze. 

- ZałoŜyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem – 
zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 
montaŜu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – stosować rozpory poziome i piono-
we. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki mon-
taŜowej. Wypełnienie pianką montaŜową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w tempe-
raturze nie niŜszej niŜ +5°c. 

- Po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeŜy (gli-
fów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

- Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Po obróbce ościeŜy – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 

- Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montaŜowej. 

 
16.5.4.    Ścianki wewnętrzne aluminiowo szklane. 

 
Konstrukcje wewnętrznych ścianek i drzwi aluminiowo -szklanych winny spełniać; 

 Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe: 
Drzwi wewnętrzne – w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. Wa-
runki pracy cięŜkie do bardzo cięŜkich, 
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Ściany działowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniających obcią-
Ŝenia oraz dopuszczalne ugięcia elementów ścian, określone w p. 3.3.1. 

 Z uwagi na odporność na uderzenia i bezpieczeństwo uŜytkowania – w pomieszczeniach kategorii a, b, 
c, d, e (kategorie uŜytkowania i, ii, iii, iv) wg wytycznych eota do europejskich aprobat technicznych 
etag nr 003 „zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych”, przy czym ściany działowe prze-
szklone powinny być uŜytkowane wg wymagań określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki 
socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(dz. U. Nr 129, poz. 844, § 24, ustęp 2). 

 Z uwagi na bezpieczeństwo poŜarowe – zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia, przy uwzględ-
nieniu klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia, podanej w p. 3.3.4. 

 Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń – zgodnie z wymaganiami pn-b-02151-3:1999 
(lub pn-87/b-02151.03, jeŜeli obiekt był zaprojektowany wg tej normy) i ustaleniami 
p. 3.1.4.13 i 3.3.3. 

 Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję powłok anodowych tlenkowych i lakierowych 
proszkowych na profilach aluminiowych – w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery c1, c2 
i c3 wg PN-EN iso 12944-2:2001.  

  
Wbudowywanie drzwi wewnętrznych powinno być wykonywane przez producenta drzwi lub zgodnie z 
instrukcją producenta, która powinna być dołączana do kaŜdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. 
 Zgodnie z atestem higienicznym hk/b/2244/01/97, wydanym przez państwowy zakład higieny w 
warszawie, wyroby, których dotyczy niniejsza aprobata techniczna, odpowiadają wymaganiom higienicz-
nym.  
 

Kształtowniki aluminiowe.  
Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane  ościeŜnice, ramy skrzydeł, słupki i progi powinny 
być wykonywane ze stopu aluminium en aw-6060 lub en-aw-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan t66 wg 
PN-EN 515:1996 lub ze stopu aluminium almgsi0,5 f22 wg DIN 1725 t.1. 
 Kształtowniki aluminiowe powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 755-1:2001 i PN-EN 
755-2:2001. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z DIN 17615 t.3 i DIN 1748 t.4. 
  
Akcesoria.  
Akcesoria do łączenia kształtowników aluminiowych ram skrzydeł i ościeŜnic w naroŜach oraz  szprosów z 
pionowymi ramiakami skrzydeł powinny być wykonane 
z kształtowników aluminiowych spełniających wymagania określone w katalogach systemowych.  
 

Szyby.  
Drzwi oraz ścianki szklone są szybami bezpiecznymi: szyba zespolona VSG 44.2 Iplus 1,0 / 16mm Arg 
Szyby bezpieczne powinny spełniać wymagania PN-B-13083:1997. 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 

  

Listwy przyszybowe.  
Listwy przyszybowe powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych zgodnie z zaleceniami syste-
mu. Listwy przyszybowe naleŜy dobierać w zaleŜności od grubości zastosowanego wypełnienia.  
 

Uszczelki.  
Uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe 
do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeŜnicą powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego epdm, spełniającego wymagania normy DIN 7863.  
Uszczelki osadcze naleŜy dobierać w zaleŜności od grubości zastosowanego wypełnienia.  
  
Okucia.  
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W drzwiach wewnętrznych powinny być  stosowane okucia systemowe, dostosowane do cięŜaru własne-
go skrzydeł oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych. 
 
Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 
wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji aluminiowych. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
Wykonawca zakresu stolarki wewnętrznej przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 
wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warszta-
towe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
 
16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
16.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- Oczyszczenie ościeŜy i wykonania ewentualnych ubytków w ościeŜach.  
- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i części składowe.  
- Zgodność z dokumentacją techniczną.  
- Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie piono-
wej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  
-  Dokładność uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub ścian.  
- Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek  
- Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.  
- Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  
- Zgodność wbudowanego elementu z projektem  
 

16.7 OBMIAR ROBÓT  
 

16.7.1.Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w STO „Wymagania ogólne”  pkt.7  

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.  
Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamó-
wienia.  
 
16.7.2 Jednostki obmiarowe:  
1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeŜy.  
1 m2 – powierzchnia otworów drzwiowych w świetle ościeŜy. 
 
 
16.8 ODBIÓR ROBÓT  
 
16.8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt.8.  
 
16.8.2 Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 16.5 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montaŜu stolarki okiennej, parapetów wewnętrz-
nych i zewnętrznych. 
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16.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
16.9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
16.9.2 Cena jednostkowa: 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 
- przygotowanie stanowiska pracy  
- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z załączonymi szkicami,  
- demontaŜ podokienników zewnętrznych, wewnętrznych,  
- wykonanie i montaŜ okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z załączonymi rysunkami,  
- montaŜ podokienników zewnętrznych, wewnętrznych,  
- obróbka budowlana ościeŜy okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem,  
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich uty-
lizacja)  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
16.9 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 
16.9.1 Normy  
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.  
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów bu-
dowlanych  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania.  
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi 
balkonowych.  
 
16.9.2 Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie 
ITB – 2003 rok 
 
 
 

17. ŚCIANY OSŁONOWE: ALUMINOWE FASADY SŁUPOWO RYGLOWE BEZ WIDOCZ-
NYCH LISTEW MASKUJĄCYCH Z OKNAMI WYSUWANYMI RÓWNOLEGLE I DRZWIA-
MI ZEWNĘTRZNYMI 

 
 

17.1. WSTĘP 
17.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
dostawy i montaŜu przeszklonych fasad aluminiowych z oknami i aluminiowych drzwi zewnętrznych. 
 
17.1.2. Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1 

17.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu  wyko-
nanie dostawę i montaŜ przeszklonych aluminiowych ścian fasadowych z oknami i aluminiowych drzwi 
zewnętrznych. 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 
17.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja 
Techniczna. Określenia podstawowe podano w STO– „Wymagania podstawowe”, punkt 1.4 
 
17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 
 
 
17.2. MATERIAŁY 
17.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 2. 

17.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 
Ślusarkę zewnętrzną, tj. fasady hali basenu, hali sportowej oraz okna pionowe zaprojektowano w syste-
mie nie gorszym niŜ Schüco FW60+SG i nie gorszym niŜ Schüco FW50+SG o konstrukcji słupowo-
ryglowej bez widocznych zewnętrznych listew dociskowych. W części fasady szklonej panelami fotowolta-
icznymi zastosowano słupy i rygle ze zintegrowanymi kanałami na instalację i okablowanie elementów 
fotowoltaicznych. Część pól fasady stanowią okna wysuwane równolegle z napędem automatycznym za-
projektowane w systemie nie gorszym niŜ Schüco AWS102 z zastosowaniem szkła klejonego struktural-
nie. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne ww. systemów Schüco wraz z akcesoriami i napędami wg. 
aktualnych katalogów, dokumentacji technicznej oraz badań. 
Przeszklone drzwi ścian zewnętrznych stanowią stanowią integralną część przegród i występują w projek-
cie zawsze jako element ściany razem ze ścianą. Drzwi zewnętrzne (jeŜeli nie są opisane inaczej w zesta-
wieniach stolarki) są wyposaŜone w komplet antab lub klamek, zamek rolkowy lub zapadkowy zamykany 
na klucz oraz samozamykacz. 
Drzwi ewakuacyjne powinny spełniać przewidziane w projekcie wymogi ppoŜ.  
W miejscach bezpośredniego dostępu osób korzystających z obiektu do przeszkleń ścian fasadowych, 
drzwi, okien lub przeszklonych ścianek działowych projektowane są w pasie ok.1 m od podłoŜa szyby har-
towane i laminowane bezpieczne. W przypadku gdy przeszklenie będzie wyŜsze niŜ 1 m od podłoŜa przy-
jęto szkło hartowane i laminowane bezpieczne dla całej wysokości szyby. Projektowane przeszklenia po-
winny spełniać wszelkie wymogi PN. 
 Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi Podać nazwę lakieru i producenta  
lub równowaŜnymi wg. systemu kontroli jakości QALICOAT. 
 
 
17.2.2.1 Konstrukcja - fasada słupowo ryglowa nie gorsza niŜ Schüco FW50+SG, Schüco FW60+SG z 
oknami Schüco AWS102 i drzwiami ADS70HD 
 
Konstrukcja ściany osłonowej nie gorsza niŜ SCHÜCO FW 50+SG i FW60+SG składa się z profili aluminio-
wych oraz innych elementów i akcesoriów systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i 
wykańczające. Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrą-
glone. Powierzchnie profili aluminiowych wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL 7021 wg. systemu 
kontroli jakości QALICOAT. 
Konstrukcja ściany osłonowej w systemie nie gorszym niŜ  SCHÜCO FW 50+SG jest odwadniana i prze-
wietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i ry-
gli. 
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Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi integralny element w/w 
systemu. 
Horyzontalne styki wielokondygnacyjnych fasad w systemie nie gorszym niŜ SCHÜCO FW 50+SG realizo-
wane są za pomocą systemowych łączników usztywniających i doszczelniających połączenie. 
Połączenie rygli ze słupami realizowane jest  blachowkrętami od czoła słupa oraz jeŜeli wymagają tego 
wymogi statyczne za pomocą łączników teowych. Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpo-
wiadać warunkom statycznym. 
Wycięcia umoŜliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Uszczelnienie styku rygla ze 
słupem realizuje się za pomocą dwudzielnych uszczelek słupa lub alternatywnie za pomocą specjalnych 
wkładek uszczelniających. 
Otwory podłuŜne w miejscach nakładania się rygli na słupy zapewniają nieskrępowaną pracę konstrukcji 
fasady w układzie horyzontalnym. 
Mocowanie szkła realizowane jest przy uŜyciu odlewanych ciśnieniowo elementów aluminiowych niewi-
docznych od zewnątrz, przytrzymujących szybę poprzez wklejony w przestrzeń pomiędzy szybami ceow-
nik ze stali nierdzewnej. Styk szyb stanowi spoina silikonowa o szerokości 20 mm.  
Izolacyjność termiczną uzyskuje się za pomocą izolatorów termicznych HI (Polythermid ® wg. DIN 
16041) ze zintegrowaną poduszką izolacyjną, które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a li-
stwami dociskowymi. Poduszka izolacyjna jest tak ukształtowana, aby umoŜliwić wentylowanie krawędzi 
zespolenia szyby. Ze względu na trwałość zespolenia szkła niedopuszczalne jest całkowite zamknięcie 
(wypełnienie) przestrzeni pomiędzy krawędziami zespolenia.  
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy uŜyciu róŜnorodnej 
wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM (wg. DIN 7863), połączenia zaś 
uszczelek róŜnej wysokości w naroŜach realizuje się przy uŜyciu wulkanizowanych elementów naroŜnych 
wykonanych z EPDM (wg. DIN 7863). 
Istnieje moŜliwość zastosowania wewnętrznej uszczelki przyszybowej o identycznej szerokości widokowej 
na profilu rygla i słupa oraz wulkanizowanych fabrycznie naroŜników. 
Zewnętrzne uszczelnienie szkła lub wypełnienia realizuje się za pomocą wypełnienia taśmą wypełniającą 
PE i silikonowym materiałem uszczelniającym DOW CORNING DC 795/DC 797 lub SIKA AG Elastosil 
600/605 tworzacym spoinę silikonową o szerokości 20 mm. 
MontaŜ fasady do korpusu budynku wykonuje się za pomocą systemowych elementów  
mocujących lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakańczające umoŜliwiają prawidłowe uszczelnienie 
fasady na stykach.  
Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniają-
cych z EPDM (wg. DIN 7863) z nawulkanizowaną "nóŜką" zapewniającą szczelne przyleganie do konstruk-
cji fasady. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leŜy w jednej płaszczyźnie poza systemem odprowa-
dzania wody z konstrukcji fasady i jest przyklejona do bryły budowli i zamocowana za pomocą dodatko-
wych profili zakańczających. RównieŜ w jednej płaszczyźnie, układa się i mocuje do bryły budowli oraz 
konstrukcji fasady (gniazda do osadzania folii) folię wewnętrzną. 
Z fasadą zintegrowane są wysuwane równolegle okna w systemie AWS102.  
Elementy wysuwane równolegle składają się z izolowanej cieplnie ościeŜnicy wpinanej w fasadę o szero-
kości wewnętrznej 31 mm i skrzydła okiennego o szerokości zewnętrznej 20 mm, otwierane z zastosowa-
niem napędu elektrycznego. Głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego wynosi 93 mm (powierzchnia 
zespolenia od zewnątrz do wewnętrznej krawędzi skrzydła). OścieŜnica wpinana od zewnątrz posiada na-
kładaną listwę z tworzywa sztucznego wraz ze zmiennym profilem dodatkowym, odpowiednim dla zasto-
sowanej grubości szkła. Górny profil dodatkowy wyposaŜony jest w miękką płetwę osłaniającą krawędź 
zespolenia. Otrzymanie grubości zespolenia od 32 do 45 mm zapewnia zastosowanie róŜnych uszczelek 
adaptacyjnych. Elementy wpinane naleŜy wyposaŜać w trzy obwiedniowe uszczelki przylgowe. Okucie 
okna ma nośność do 100 kg w przypadku obsługi „ręcznej” lub do 250 kg ciąŜaru skrzydeł (rama i szyby) 
wraz z napędem automatycznym. Dodatkowe okucia, jak noŜyce zapadkowe, blokady środkowe i prze-
kładnie naroŜne naleŜy dostosować do wielkości skrzydeł okiennych zgodnie z tabelą wymiarów. 
Otwieranie okien odbywa się za pomocą napędu łańcuchowego oraz silnika ryglującego. Aby montowane 
silniki były ukryte, naleŜy stosować specjalne listwy maskujące, głębokość minimalna rygli wynosi 130 
mm. 
Przeszklenie skrzydła okiennego jest wykonywane fabrycznie przy uŜyciu szyb zespolonych stopniowa-
nych lub alternatywnie szyb bez stopniowania z obwiedniową ramką / listwą z tworzywa sztucznego. 
Z fasadą zintegrowane są równieŜ drzwi ewakuacyjne w systemie ADS70HD.  
Asortyment profili systemowych na konstrukcje ram, ościeŜnic i skrzydeł w połączeniu z trójkomorową 
konstrukcją zapewnia wysoką sztywność elementów oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną. 
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Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL 7021 wg. systemu kontroli jakości QA-
LICOAT. 
Konstrukcja profili składa się z aluminiowych kształtowników zespolonych przekładkami termicznymi. 
Przekładki termiczne (izolatory) wykonane z materiału Polythermid ® (wg. DIN 16041) lub poliamidu 6.6 
PA mają wielokomorową budowę i dodatkowo zintegrowaną poduszkę izolacyjną wykonaną z pianki PE.  
Ciągłe przekładki termiczne o zróŜnicowanej szerokości zbrojone są na krawędziach w stalowy pręt zwięk-
szający wytrzymałość zespolenia profili. Przy duŜych gabarytach drzwi zastosowano przekładki termiczne 
dzielone w celu uniknięcia efektu bimetalu.  
OścieŜnica wpinana jest w fasadę bez dodatkowych profili adaptacyjnych.  
Szczelność po obwodzie gwarantują uszczelki dociskowe zewnętrzna i wewnętrzna. 
Dla podwyŜszonej izolacyjności termicznej uszczelki przyszybowe posiadają wykształcone „wąsy” unie-
moŜliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy zewnętrzna, a wewnętrzną częścią profila. Jednocześnie są 
one tak uformowane, aby wyeliminować zjawisko tzw. „ramki Ŝałobnej”. Wszystkie uszczelki wykonane są 
z EPDM (wg. DIN 7863). 
W celu zagwarantowania szczelność i sztywność ram zastosowano naroŜne łączniki z kanałami na klej 
(zaciskane lub kołkowane) oraz wkładki usztywniające za stali nierdzewnej. 
Zastosowano zawiasy niewidoczne umoŜliwiające otwarcie skrzydła na 180 stopni. Ilość zawiasów przyjąć 
według dokumentacji technicznej firmy SCHÜCO. Drzwi antypaniczne wyposaŜyć we wciskaną listwę an-
typaniczną (push up), zintegrowane samozamykacze i zamek wielopunktowy. Zamki i okucia według spe-
cyfikacji na zestawieniach. 
 
17.2.2.2 Elementy aluminiowe 
Zastosowano aluminiowe profile tłoczone ze stopu AlMgSi 0,5 F22 (EN AW-6060, EN573 i EN 755 lakie-
rowane zgodnie ze standardem QUALICOAT . 
Do produkcji aluminiowych blach anodowanych stosować naleŜy stop AlMg 1, półtrwały, do blach lakie-
rowanych proszkowo – stop AlMg 1 lub Al. 99,5. 
 
17.2.2.3 Przekładki termiczne 
Przekładki termiczne powinny być wykonane z Poliamidu 66 (PA) w przypadku profili malowanych lub 
anodowanych przed zespoleniem lub z Poltermitu (PT) w przypadku zespalania profili po malowaniu lub 
anodowaniu. Profile przekładek powinny spełniać wymagania normy DIN 16941. Dobór przekładek nastę-
puje ściśle wg. wytycznych katalogów systemowych. 
 
17.2.2.4 Elementy stalowe 
Zastosowano części stalowe słuŜące do kotwienia lub usztywnienia ocynkowane ogniowo. Uzupełnienie 
ubytków i uszkodzeń powłoki powinno być wykonywane wg DIN 50976. 
 
17.2.2.5 Dobór profili 
Dobór odpowiednich do przewidywanego zastosowania profili powinien być zgodny z dokumentacją pro-
ducenta systemu na podstawie obliczeń statycznych. 
Jako profile izolowane termicznie mogą być oferowane tylko takie, których półprofile wewnętrzne i ze-
wnętrzne są ze sobą połączone ciągłymi przekładkami izolacyjnymi zapewniającymi wytrzymałość na ze-
rwanie i ścinanie. 
Profile muszą bezpiecznie przenosić obciąŜenia wg DIN 1055. Powstające pomiędzy półprofilem we-
wnętrznym i zewnętrznym siły ścinające muszą być pewnie przeniesione przez złącze. Przy doborze profili 
muszą być uwzględniane podawane przez producenta systemu wartości momentów bezwładności (Ix). 
Grubość ścianek profili nośnych nie powinna być mniejsza niŜ 2 mm. 
Aluminiowe profile zespolone muszą być klasyfikowane zgodnie z DIN 4108. 
Zespolenie profili musi bez dodatkowych zabiegów zapewniać szczelność i odporność na wodę. Podstawa 
wrębu profili (wraz ze strefą zespolenia) musi być całkowicie płaska, Ŝeby pojawiająca się wilgoć była 
odprowadzana do najniŜszego zewnętrznego poziomu wrębu bez konieczności wykonywania dodatkowych 
odwodnień. Wentylacja wrębu w przypadku szyb zespolonych musi być wykonana zgodnie z wytycznymi 
producenta szkła zespolonego. 
NaleŜy zachować określone dla systemów profili minimalne i maksymalne wymiary oraz cięŜary skrzydeł. 
W odniesieniu do dopuszczalnych ugięć słupów i rygli przestrzegać naleŜy wytycznych producenta szkła 
zespolonego jak równieŜ normy DIN 18 056. 
 
17.2.2.6 Połączenie profili 
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Zastosowano łączniki kątowe swoim przekrojem odpowiadające wewnętrznym konturom profili. W połą-
czeniach ukośnych naleŜy zapewnić pewne sklejenie łączonych powierzchni. RównieŜ w połączeniach 
teowych naleŜy przy pomocy odpowiedniego uszczelnienia zapobiec ewentualnym przeciekom wody do 
wnętrza konstrukcji. 
Wszystkie elementy łączne tj. śruby, wkręty, blachowkręty mające kontakt z aluminium powinny być nie-
rdzewne klasy A2 w przypadku połączeń wewnętrznych i A4 dla połączeń zewnętrznych. 
 
17.2.2.7 Uszczelki  
Wszystkie uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg. DIN7863. Zastosowane 
uszczelki muszą być wymienne. Do konstrukcji moŜna stosować wyłącznie przewidziane przez wybrany 
system uszczelki systemowe. Wszystkie profile uszczelniające (uszczelki) muszą być tak załoŜone, Ŝeby 
wymagana klasa szczelności okna była zachowana w sposób trwały. Połączenia naroŜne uszczelek wyko-
nać z zastosowaniem systemowych naroŜniki wulkanizowanych lub metodą klejenia naroŜnika w trakcie 
montaŜu. 
 
17.2.2.8 Odwodnienie konstrukcji 
Wręby i rowki konstrukcji, w których moŜe pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być od-
wodnione na zewnątrz; w przypadku konstrukcji fasadowych poprzez elementy odwadniające na słupach 
oraz pod obróbki blacharskie; w przypadku drzwi i okien widoczne szczeliny odwadniające muszą być za-
kryte zaślepkami. 
 
17.2.2.9 Okucia 
JeŜeli nie wynika to z opisu na dokumentacji rysunkowej zastosowano przewidziane przez wybrany sys-
tem okucia systemowe. Zastosowanie niezwiązanych z systemem części okuć wymaga odpowiednich do-
puszczeń. 
Wszystkie części okuć z wyjątkiem klamek oraz siłowników okien wysuwanych równolegle powinny być 
niewidoczne. 
Umieszczone we wrębie okucia powinny być połączone z profilami w sposób trwały i stabilny. W połącze-
niach śrubowych w ściankach profili stosować naleŜy nakrętki samonitujące lub odpowiednie wkładki. 
 
17.2.2.10 Oszklenia , wypełnienia 
wymogi techniczne:  
Szklenie bezklasowe: zastosowano szklenie np. firmy Interpane lub równowaŜne w kombinacji szklenia 
bezpiecznego  ESG/VSG- 8mJpasol Neutral 68/37/hartowany ESG/16 argon its silikon/ 55.2VSG z folią 
akustyczną oraz z funkcją balustrady, szklenie w systemie semistrukturalnym . Dobór szkła uzgodnić z 
dostawcą szkła a następnie z Architektem. 
Szklenie w polach z panelami fotowoltaicznymi: panel cienkowarstwowy o róŜnym stopniu transparentno-
ści zespolony z szybą wewnętrzną zgodnie ze specyfikacją. 
 
Oszklenie wykonywać naleŜy poprzez uszczelki z EPDM lub taśmy podkładowe z trwałym uszczelnieniem 
wrębowym.  
Obliczenie grubości szkła musi nastąpić w taki sposób, aby zestawy szybowe mogły przejąć wszystkie ob-
ciąŜenia parcia i ssania wiatru oraz wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie obliczenia statycz-
ne szkła muszą być wliczone w cenę jednostkową i wykonane przed zamówieniem szkła. Obliczenia sta-
tyczne naleŜy przedłoŜyć do akceptacji. 
 
17.2.2.11. Uszczelnienia przyścienne 
Uszczelnienia pomiędzy elementami ślusarki aluminiowej a bryłą budynku lub sąsiadującymi konstrukcja-
mi powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi systemowymi. Właściwości połączeń, wymiary i kształty 
powinny odpowiadać przewidywanemu zastosowaniu. RównieŜ właściwości spręŜyste powinny być za-
chowane w przewidywanym zakresie temperatur. 
Do uszczelnienia stosować naleŜy trwałe plastycznie szczeliwa na bazie silikonu lub tiokolu. Przy uwzględ-
nieniu zachowania konstrukcji, uszczelnienie pomiędzy poszczególnymi elementami musi w przewidywa-
nym zakresie temperatur zapewniać właściwą przyczepność do podłoŜa niezaleŜnie od dopuszczalnych 
przemieszczeń części budowli. Profile z PVC nie mogą stykać się z materiałami bitumicznymi. Przy 
uszczelnianiu szczelin przyłączeniowych szczeliwami plastycznymi naleŜy przestrzegać normy DIN 18540 
oraz wytycznych obróbki producenta. Podczas uszczelniania elementów fasady do korpusu budynku za 
pomocą folii uszczelniającej EPDM naleŜy przestrzegać wymogów DIN 18195. W przypadku klejenia folii 
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uszczelniających EPDM ich powierzchnie muszą być wolne od zanieczyszczeń i obcych materiałów. NaleŜy 
przestrzegać wytycznych obróbki producenta. 
 
17.2.2.12 Lakierowanie 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi Podać dostawcę i rodzaj lakieru lub równo-
waŜnymi wg. systemu kontroli jakości QALICOAT. W przypadku lakierowania elementów aluminiowych 
znajdujących się w hali basenu konieczne jest zastosowanie specjalnych farb podkładowych (primer) lub 
wstępne anodowanie profili. 
Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno być wykonane tak, aby warstwa lakieru proszkowego 
lub rozcieńczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosiła min 50 µm.  
Zakład lakierniczy wykonujący powlekanie musi posiadać certyfikaty poświadczające wymaganą przez 
zleceniodawcę jakość powłok lakierniczych. 
Celem zabezpieczenia powierzchni podczas dalszych procesów produkcyjnych oraz podczas montaŜu, pro-
file zabezpieczyć samoprzylepną taśmą ochronną. 
 
17.2.2.13 Czyszczenie: 
Usunąć materiał zabezpieczający z powierzchni aluminiowych. 
Zmyć powierzchnie odkryte roztworem łagodnego detergentu w cieplej wodzie miękką szmatą. Usunąć 
brud z naroŜników. Wytrzeć do czysta. 
Usunąć nadmiar substancji uszczelniających benzyną lakową lub innym dopuszczalnym rozpuszczalni-
kiem. 
 
 
17.3. SPRZĘT 
17.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
 
17.4. TRANSPORT 
17.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

17.4.2. Transport  materiałów 
Do przewozu stolarki naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
 
17.5. WYKONANIE ROBÓT 
17.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 5 
17.5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót   
 
17.5.2.1. Wytyczne warsztatowe: 
 
NaleŜy wykonać elementy drzwi z minimalną tolerancją i miejscem na podkładki regulacyjne na całym 
obwodzie zespołu. 
NaleŜy dokładnie dopasować i trwale połączyć złącza i naroŜniki wzmocnieniem wewnętrznym. Złącza i 
połączenia powinny być zlicowane, dopasowane z dokładnością do spoin włoskowatych i uszczelnione. 
Łączniki, zamocowania i spoinowanie naleŜy montować tak, by były niewidoczne. 
Przed zamontowaniem ślusarki drzwiowej w lekkiej obudowie naleŜy przygotować w ścianie konstrukcje 
wzmacniające ościeŜe jako niewidoczne elementy stalowe, galwanizowane.  
Na zakryte powierzchnie stalowe i aluminiowe pozostające w kontakcie z materiałami cementopochodny-
mi naleŜy nałoŜyć jedną warstwę farby bitumicznej. 
Do mocowania elementów stalowych naleŜy uŜywać wyłącznie śrub maszynowych, blachowkręty nie będą 
dopuszczalne 
Przewidziano prace dodatkowe przy wykonaniu instalacji ppoŜ. i jej następujących elementów: zwory 
elektromagnetyczne, czujniki ppoŜ. i centrale sterujące (o ile takie wystąpią). 
 
17.5.2.2 MontaŜ: 
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NaleŜy zaangaŜować podwykonawcę autoryzowanego przez dostawcę systemu lub odpowiednio przeszko-
loną grupę własnych pracowników posiadającą kwalifikacje potwierdzone przez dostawcę systemu (auto-
ryzację producenta).  
Podczas montaŜu naleŜy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producenta systemu i poleceń Inspek-
tora Nadzoru. 
Szkło przed wstawieniem naleŜy dokładnie sprawdzić i odrzucić partie z uszkodzonymi krawędziami i ska-
zami tafli oraz szyby zespolone o wątpliwej szczelności komory wewnętrznej (zaparowane, wilgotne od 
wewnątrz itp.). 
NaleŜy tak zamontować szyby aby były nieprzepuszczalne dla powietrza i wody pod normalnym ze-
wnętrznym i wewnętrznym obciąŜeniem w normalnych  warunkach temperaturowych, oraz bez jakichkol-
wiek widocznych i ukrytych usterek wykonania i materiałowych. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy otwory w ścianach są odpowiednio przygotowane do montaŜu 
elementów ślusarki, 
Rozpoczęcie montaŜu oznacza akceptację zastanych warunków, 
Drzwi naleŜy montować zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
Wszystkie elementy ślusarki naleŜy przed ostatecznym montaŜem wyrównać poziomo i pionowo, bez wy-
paczeń i skręceń, w granicach tolerancji wymiarowej i wyrównać z elementami sąsiadującymi.  
Po ustaleniu połoŜenia naleŜy trwale zamocować elementy ślusarki do konstrukcji za pomocą elementów 
kotwiących. 
Powstałe szczeliny naleŜy starannie uszczelnić wełną mineralną lub na całym obwodzie aby zachować 
ciągłość izolacji cieplnej a następnie zamknąć szczelnie od strony zewnętrznej folią paroprzepuszczalną, a 
od strony wewnętrznej folią paroszczelną. ZałoŜyć niezbędne obróbki blacharskie. 
 
17.5.2.3 Czyszczenie: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykonanych okien, drzwi, i przeszkleń w stanie czystym – 
elementy te powinny zostać wyczyszczone i umyte. 
Szczeliwo i inne materiały uŜyte do szklenia naleŜy stosować zgodnie z instrukcją producenta aby otrzy-
mać maksymalną wytrzymałość. 
Po montaŜu szklenia naleŜy oznaczyć szyby znakiem X za pomocą taśmy lub zmywalnej pasty. 
Po wykonaniu oszklenia naleŜy natychmiast usunąć zanieczyszczenia z gotowych powierzchni. Po ukoń-
czeniu prac wszystkich prac naleŜy usunąć nalepki. 
Do czasu przekazania robót naleŜy utrzymywać szkło w moŜliwie czystym stanie aby zapobiec uszkodze-
niom spowodowanym korozją szkła, materiałów uŜytych do szklenia i sąsiadujących elementów konstruk-
cji. 
Przekazanie: na krótko przed terminem ostatecznego zakończenia robót naleŜy  wymienić wszystkie ele-
menty szklane które uległy stłuczeniu, zarysowaniu, pęknięciu, starciu i innym uszkodzeniom w czasie 
budowy. NaleŜy umyć fasady i wypolerować szyby z dwóch stron, stosując preparaty czyszczące zgodnie 
z zaleceniami producenta.  
 
17.5.2.4 Prace końcowe i regulacja: 
Zainstalować elementy obróbki blacharskiej. 
Zamontować powierzchnie szklane zgodnie z technologią szklenia dla okien zewnętrznych. 
Wyregulować zawiasy, zmontować i wyregulować zamki, okucia i inne ruchome elementy metalowe.  
 
 
Wykonawca zakresu stolarki elewacyjnej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 
wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warszta-
towe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
 
17.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
17.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
17.6.2 Szczegółowe warunki kontroli jakości robót 
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Kontrola jakości wykonania robót oprócz standardowej kontroli powykonawczej powinna być prowadzona 
równieŜ w trakcie prowadzenia prac celem skontrolowania tzw. robót zanikających. 
 
W trakcie ustawiania i zamocowania fasad, okien i drzwi naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość punktowego zamocowania mechanicznego elementu fasady oraz okna lub drzwi na całym 
obwodzie ościeŜnicy, 
- prawidłowość podparcia progu ościeŜnicy, 
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między danym elementem a ościeŜem, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na izolacje pod progiem ościeŜnicy i po obwodzie fasad i okien oraz drzwi 
- wykonania uszczelnienia zewnętrznego (przepona EPDM) i wewnętrznego z uwzględnieniem rodzaju 
zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zasad technologicznych. 
 
17.7. OBMIAR ROBÓT 
17.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
17.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania – jednostką obmiaru jest m2 powierzchni przeszklonej ściany 
fasadowej oraz 1 szt. drzwi lub okna. 
 
17.8. ODBIÓR ROBÓT 
17.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
17.8.2. Wygląd zewnętrzny. 
Powierzchnie kształtowników aluminiowych powinny być równe i gładkie. Kształtowniki powinny być za-
bezpieczone przed korozją tlenkowymi powłokami anodowymi lub lakierowymi powłokami proszkowymi. 
Powłoki ochronne powinny być bez rys i innych uszkodzeń. 
 
 Prostokątność skrzydła. Odchyłki naroŜy skrzydła od prostokątności powinny być zgodne z PN-EN 
1529:2001 dla klasy tolerancji 2, tj. nie powinny przekraczać 1,5 mm/500 mm. 
  
Płaskość skrzydła. Odchyłka od płaskości ogólnej, mierzona jako odchylenie jednego naroŜa od płaszczy-
zny poprowadzonej przez trzy pozostałe naroŜa, powinna być zgodna z PN-EN 1529:2001 dla klasy tole-
rancji 3, tj. nie powinna przekraczać 4,0 mm. 
 Odchyłki od płaskości brzegów pionowych (wygięcie) skrzydła nie powinny być większe niŜ 4,0 
mm, a brzegów poziomych (wyboczenie) – nie większe niŜ 2,0 mm, tj. powinny być zgodne z PN-EN 
1529:2001 dla klasy tolerancji 3. 
 Płaskość miejscowa skrzydła powinna być zgodna z PN-EN 1529:2001 dla klasy tolerancji 1, tj. 
nie powinna być większa niŜ 0,6 mm. 
 
 Prawidłowość działania drzwi. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu 
 drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeŜnicę. 
 Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelka 
 przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła drzwiowego na całym  
obwodzie. 
 
17.8.3. Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo 

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować się równomiernym zabarwieniem, połyskiem oraz 
dobrze pokrywać zabezpieczaną powierzchnię. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementów 
Ŝadne róŜnice zabarwienia i połysku poszczególnych elementów nie mogą być widoczne gołym okiem. 
Dla zastosowań na zewnątrz budynku ocena dokonywana jest z odległości 5 metrów. 
Dla zastosowań wewnętrznych ocena dokonywana jest z odległości 3 metrów. 
Na widocznych powierzchniach powłoki lakierniczej nie mogą być widoczne Ŝadne ślady uszkodzeń, 
w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas oglądania polakierowanych 
powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne następujące wady powłoki lakierniczej: 
- pęcherze lakiernicze 
- zjawisko tzw. „skórki pomarańczowej”; 
- wtrącenia w powłoce lakierniczej; 
- kratery; 
- zagłębienia; 
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- zarysowania. 
Na powierzchniach, które nie są bezpośrednio widoczne powłoka lakiernicza powinna być nałoŜona w taki 
sposób, Ŝeby nie była widoczna powierzchnia metalu bazowego. 
 
17.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
17.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
17.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 25 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
– zabezpieczenie elementów budynku i otoczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wy-

konywania konstrukcji, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni okładziny (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewa-

cyjnych, krawędzie powierzchni), 
– montaŜ elementów 
– wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 

itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem,  

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczysz-
czeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgod-

nie z zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

 
 
17.10 PRZEPISY ZWIĄZANIE 
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN-5722 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. 
Część 2: Szkło float. 
pr EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło z powłokami. Definicja i klasyfikacja. 
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badanie odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok. 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej. 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 
PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok tlenkowych. 
Badanie grubości. 
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok tlenkowych. 
Badanie stopnia uszczelnienia. 
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PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok tlenkowych. 
Badanie odporności na korozję. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium. 
BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe. 
DIN 1725 T.1 Aluminiumlegierungen. Knetlegierungen. 
           DIN 1748 T.1 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium Knetlegierungen.Eingenschaften. 
DIN 1748 T.2 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium -  Knetlegierungen. 
   Technische Lieferbedingungen. 
DIN 1748 T.4 Strangpressprofile aus Aluminum und Aluminium -  Knetlegierungen. 
   Zulässige Abweichungen. 
DIN 7863  Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau. 
DIN 16941  Extrudierte Profile aus thermoplastischen Kunststoffen. 
   Allgemeintoleranzen für Mae, Form und Lage 
DIN 17615 T.1 Präzisionprofile aus AIMgSi0,5. Technische Lieferbedingungen. 
DIN 17615 T.3 Präzisionprofile aus AIMgSi0,5. Toleranzen. 
AT-15-3220/98 Spoiwo konstrukcyjne DC 993 produkcji belgijskiej firmy DOW  CORNING. 
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych 
Wytyczne UEATc Guide technique UEATc pour l’agrement de fenetres avec  profiles metalliques a 
preformances ameliorees – marzec 1989 r. 
Procedura badawcza ITB nr LO-5 - Oznaczanie odporności powłok malarskich, metalowych i stali na działanie 
mgły solnej. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z nr 15/99, poz. 140) 
 
17.10.2 Wytyczne wykonawcze 
Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń winny być wykonane zgodnie z zaleceniami systemu oraz 
być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego. 
Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiadać potwier-
dzoną autoryzację systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych kon-
strukcji.  
W zakresie rozwiązań indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji aluminiowo – szklanych (stalowo-
szklanych) winni przedstawić propozycję rozwiązań detali poszczególnych konstrukcji na etapie przetargu. 
Podwykonawca zakresu ślusarki aluminiowej i stalowej, zobowiązany jest do wykonania Projektu Warsz-
tatowego. Projekt winien być podpisany przez osobę uprawnioną, uzgodniony z projektantem obiektu 
oraz z systemodawcą profili. 
Przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonać obmiary oraz przedstawić detale wy-
konawcze do pisemnej akceptacji Projektanta. 
Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia na podstawie 
próbek i modeli przedstawionych przez Wykonawcę. 
PoniŜsze opracowanie rozpatrywać łącznie z Projektem Wykonawczym oraz detalami i zestawieniami. 
Materiały winny być zastosowane zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, stosownymi normami 
oraz wymogami bezpieczeństwa. 
Konstrukcje aluminiowe winny być transportowane oraz składowane w sposób nie naraŜający ich na e-
wentualne uszkodzenia. 
 
 

18. PANELE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO W FASADZIE STRUKTURALNEJ 

 
18.1. WSTĘP 
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18.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem opracowania Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji Systemu Integracji  oraz Systemu Fotowoltaicznego w obiekcie. 

 
- Dostawa i montaŜ urządzeń instalacji w oparciu o projekt wykonawczy; 
- Wykonanie instalacji przewodowej systemu; 
- MontaŜ urządzeń systemu; 
- Oprogramowanie systemu;  
- Konfiguracja systemu; 
- Uruchomienie systemu; 
- Praca próbna systemu; 
- Szkolenie obsługi; 
- Odbiór systemu 
- Wykonanie projektu powykonawczego. 

 

18.1.2. Zakres opracowania 

Szczegółową Specyfikację Techniczną naleŜy stosować, jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówie-
niach publicznych. 

18.1.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań 

podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być re-
alizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. NaleŜy uwzględnić moŜliwość sukcesywnego udostęp-
nienia frontu robót oraz równoległe wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy mają obowią-
zek koordynować realizację prac. 

18.1.4. Definicje i skróty: 

 
System zintegrowany  -  w systemie zintegrowanym występuje współdziałanie komponentów systemu, 
polegające na  wspólnym wykorzystaniu  urządzeń albo pasma transmisyjnego.  Dowolne zdarzenie, za-
istniałe w jednym systemie (podsystemie) moŜe spowodować pojawienie się odpowiedzi w innym. System 
zintegrowany jest mikroprocesorowym systemem  kontrolno-sterującym przeznaczonym do zarządzania 
pracą  róŜnych systemów. 
 
DESIGO INSIGHT - stacja operatorska w postaci komputera PC zawierającego specjalistyczne oprogra-
mowanie firmy SIEMENS, która umoŜliwia nadzór i zarządzanie całym systemem. 
Rejestr zdarzeń -  Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, słuŜący  do przechowywania  komunikatów  
o zdarzeniach. ( event memory). 
 
Serwer BMS SIEMENS - serwer archiwizujący bieŜące parametry instalacji w celu ich wykorzystania w ra-
portach, bilansach, trendach. 
 
Sterownik obiektowy CU – sterownik programowalny, do sterowania, kontroli parametrów i stanu pracy 
instalacji składowych systemów. 
 
Programowalność - Zdolność do przyjmowania i zapamiętywania ustalonych reguł. 
 
Panel słoneczny – są to ogniwa fotowoltaiczne, które przemieniają energię promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną. Ogniwa te wytwarzają prąd stały.  

Falowniki – zastosowanie ogniw słonecznych umoŜliwia produkcję prądu stałego DC. Z uwagi na fakt, iŜ 
większość urządzeń zasilana jest prądem przemiennym, dodatkowo przewiduje się instalację falownika. 
Urządzenie to zmianie wytwarzany prąd stały na prąd przemienny, oraz dostosowuje jego charakterysty-
kę do charakterystyki sieci energetycznej.  
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Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby Ŝył 
izolowanych bez powłoki, lub w zaleŜności od warunków, w których mają być zastosowane – zaopatrzone 
w powłokę niemetalową.    
 
Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych  równolegle łącznie z osprzętem,  ułoŜone na wspólnej trasie i  
łączące zaciski  tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
 
Trasa kablowa – pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego. 
 
Osprzęt instalacyjny – słuŜy do mocowania, łączenia i ochrony przewodów. Wybór rodzaju osprzętu zale-
Ŝy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów lub kabli. 
 
Rury instalacyjne sztywne – chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach. Łą-
czenie rur odbywa się  przez wsunięcie ich  do odpowiednich złączek. 
 
Rury winidurowe giętkie – (karbowane) chronią przewody instalowane pod tynkiem lub wewnątrz ścian o 
konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mogą być równieŜ zatapiane w betonie. Rury te są wykonane ze  zmięk-
czonego winiduru. MontaŜ odbywa się bez złączek, bowiem rury tnie się na odcinki wystarczające do po-
łączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu.  
 
Przybory instalacyjne – słuŜą do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpie-
czania  obwodów w instalacjach elektrycznych. 
 

Osprzęt instalacyjny – słuŜy do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli 

i przewodów. 

 

18.2. MATERIAŁY 

18.2.1. Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania i składowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wyko-
nawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie nowe, wcześniej nie uŜywane materiały i elementy 
konstrukcyjne. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokali-
zowane w obrębie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
18.2.2 Zastosowane urządzenia 
 
Głównie parametry pracy zaprojektowanych paneli fotowoltaicznych: 

• Pmpp= 20W 
• Isc = 0.58A 
• Uoc = 46V  
• Impp = 0.80A 
• Umpp =34V 
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• Umax = 600V 
 

Z uwagi na sposób wykorzystania energii uzyskanej z systemu fotowoltaicznego, panele łączy się 
szeregowo lub równolegle. 
 
Panele zostały wyprodukowane zgodnie z EN 1863 – 1, EN 12543 – 1 oraz posiadają II klasę ochrony.  
 
Zastosowane inwertery solarne: 
Główne parametry techniczne: 

• PDCmax=1850 W 
• NDCmax=600 V 
• IACmax=8,6 A 
• NACmax=230 V 
• PACmax=1700 W 

 
 
 
Zastosowane okablowanie ML Solar.  
Główne parametry techniczne: 

• UACnom=0.6/1.0 kV 
• UPVmax=1.8 kV 
• Totoczenia= -400C – 1200C 

 
 
18.3. SPRZĘT 

18.3.1. Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofer-
tą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwaranto-
wać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami 
określonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego uŜytkowa-
nia. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe być póź-
niej zmieniany bez jego zgody. 
 
18.4. TRANSPORT 

18.4.1. Wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów, środków transportu i sposobu trans-
portowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych materiałów. 

 
18.5. WYKONANIE ROBÓT 

18.5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Szczegółowy zakres robót objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach opartych o technolo-
gie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
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18.5.2. Kwalifikacje 

MontaŜ urządzeń, uruchomienie jak i serwis systemu powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie 
doświadczenie, uprawnienia oraz posiadać odpowiednie osoby zdolne do wykonania prac. Wykonawca 
powinien: 
1. dysponować doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie następujących zamówień 

w okresie ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
• wykonać minimum jeden zintegrowany system automatyki budynku o wartości netto nie mniej-

szej niŜ 1,5 mln. PLN.   
2. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: co najmniej jedną osobą posiadającą 

świadectwa autoryzacji lub certyfikaty w zakresie instalowania i oprogramowania systemów automa-
tyki DESIGO i MM8000 
 

Cechy charakterystyczne: 
 
- Moduły standardowo wykonywane są w wymiarach: 1.10 m x 1.30 m / 1.10 m x 2.60 m / 1.30 m x 2.20 
m / 2.20 m x 2.60 m. Oprócz wymiarów standardowych moŜna uzyskać dowolne w maksymalnym zakre-
sie do 2.20 m x 2.60 m. 
 
- Moduły dostępne są w następujących stopniach przejrzystości: 0% (opaque), 10%, 15% i 20% . 
 
- Roczna wydajność modułu kształtuje się (w zaleŜności od stopnia przejrzystości i miejsca montaŜu) na 
poziomie od 65 do 85 kWh / m2. 
 
- System umoŜliwia pełną integrację modułów z fasadą: jednorodność powierzchni ze standardowymi 
zestawami szklanymi, niewidoczność podzespołów i okablowania wraz z jednoczesną moŜliwością rewizji. 
 
- Moduł fotowoltaiczny połączony jest z panelem/zestawem szklanym z ramką  
szklarską przystosowaną do klejenia strukturalnego. Budowę naleŜy uzgodnić z dostawcą szklenia oraz 
dostawcą silikonu strukturalnego firmą Dow Corning. 
Dopuszcza się jedynie systemowe i przebadane rozwiązania. Ramka szklarska wykonana jest ze stali nie-
rdzewnej klasy A4. Nie dopuszcza się punktowego wklejania, pomiędzy szyby z cofniętą ramką do zespo-
lenia szkła, elementów z aluminium czy stali nierdzewnej. 
 
Cechy charakterystyczne fasady FW 50+SG: 
 
 - Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (DIN EN ISO 10077-1) wynosi: 
współczynnik 1,2 < Uf < 1,5 W/m2K (z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brze-
gowych). Wartość ta obowiązuje dla kaŜdego przeziernego elementu fasadowego ( elementy stałe, otwie-
rane, etc. ) 
 
- Kategorie szczelności dla fasady: 
Infiltracja i szczelność na wodę opadową  
Klasyfikacja:   AE (1200Pa) wg. DIN EN 12152 
Klasyfikacja:   RE(1200Pa) wg. DIN EN 12154 
 
- Wymiary profili: 
Słupy i rygle mają stałą szerokość widokową wewnętrzną i zewnętrzną 50 mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN 1748 i DIN 17615. 
Głębokość słupów od 50-250 mm.  
Głębokość rygli od 6-180 mm.  
Grubość ścianek profili nie mniejsza niŜ 2 mm. 
Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
 
- Cechy konstrukcyjne: 
Konstrukcja ściany osłonowej składa się z profili aluminiowych oraz innych elementów i akcesoriów sys-
temowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. Główne elementy nośne zoriento-
wane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone. Głębokość profili rygli pomniejszona jest w 
stosunku do głębokości profila słupa o 1 mm. 
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Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi RAL 7021 wg. systemu kontroli jakości QA-
LICOAT. 
Wycięcia umoŜliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie ze słupkami na-
stępuje za pomocą dokładnie spasowanych łączników.  
Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić na siebie. 
Konstrukcja ściany osłonowej w systemie jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady ka-
skadowego odwodnienia i przewietrzania wrębowego słupów i rygli. 
Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco – przewietrzających stanowi integralny element w/w 
systemu. 
Proces przewietrzania i wyrównywania ciśnienia następuje we wrębach słupków - poprzez wszystkie czte-
ry naroŜa kaŜdego pola oszklonego. 
Horyzontalne styki wielokondygnacyjnych fasad w systemie realizowane są za pomocą systemowych 
łączników. 
Połączenie rygli ze słupami realizuje się moŜe być za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. 
Wszystkie sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. 
Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek uszczel-
niających. 
Manszety, uszczelnienia styków słupów i rygli, oraz otwory podłuŜne w miejscach nakładania się rygli na 
słup zapewniają nieskrępowaną pracę konstrukcji fasady w układzie horyzontalnym. 
Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy pomocy listew dociskowych wraz z 
listwami maskującymi lub w miejscu występowania fugi silikonowej za pomocą specjalnych łączników 
mocowanych do kanału śrubowego słupa i rygla oraz rozmieszczonych na wysokości kwatery w ramce 
szklarskiej stanowiącej element zestawu szklanego. Uszczelnienie zewnętrzne na pionach realizuję się za 
pomocą uszczelki PE osadzonej w izolatorze oraz fugi silikonowej (silikon odporny na promieniowanie UV. 
np. DC 791 lub Elastosil 600 lub 605) o szerokości 20 mm.  
Zewnętrzną taflę szklaną stanowi szyba ESG.  
Szczegółowe warunki wykonania zestawów szklanych określają wytyczne dostawców materiałów uszczel-
niających np. DOW CORNING lub Wacker Chemie oraz firmy dostarczającej zestawy szklane. 
Przekładki termiczne stanowią listwy z modyfikowanego PVC Polythermid® (wg. DIN 16041). 
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy uŜyciu róŜnorodnej 
wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM (wg. DIN 7863), połączenia zaś 
uszczelek róŜnej wysokości w naroŜach realizuje się przy uŜyciu wulkanizowanych elementów naroŜnych 
EPDM. 
MontaŜ fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów mocujących lub 
profili bazowych, a dodatkowe profile zakańczające umoŜliwiają prawidłowe uszczelnienie fasady na sty-
kach.  
Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniają-
cych z EPDM (wg. DIN 7863) z nawulkanizowaną "nóŜką" zapewniającą szczelne przyleganie do konstruk-
cji fasady. Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leŜy w jednej płaszczyźnie poza systemem odprowa-
dzania wody z konstrukcji fasady i jest zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili za-
kańczających. RównieŜ w jednej płaszczyźnie, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji fasa-
dy (gniazda do osadzania folii) folię wewnętrzną. 
 
 

18.5.3.  Instalowanie 

18.5.3.1 Postanowienia ogólne 

Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien: 
- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej; 
- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będą-

cych w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót; 
 
MontaŜ systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją: 
- sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montaŜu; 
- posiadającą co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiające przewidziane rodzaje i rozmieszcze-

nie wszystkich urządzeń; 
- posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów. 
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Wykonawca przy prowadzeniu robót powinien: 
- stosować się do wskazówek montaŜowych urządzeń zawartych w projekcie; 
- modyfikować załoŜenia projektu technicznego systemu integrującego tylko w uzgodnieniu z projek-

tantem i inwestorem, jeŜeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania moŜliwości technicznych 
stwarzanych przez zaprojektowany sprzęt; 

- modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania 
tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania moŜliwości technicznych stwarzanych przez pro-
jektowany sprzęt; 

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, 
którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy; 

- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestor-
ski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji 
powykonawczej. 

 
JeŜeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montaŜu okaŜe się nieodpowied-

ni, to wszystkie niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z projektantem a uzgodnione poprawki łącz-
nie z deklaracją zgodności wprowadzone do dokumentacji powykonawczej. 

18.5.4. Rozmieszczenie urządzeń 

MontaŜ urządzeń naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być w 
języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. NaleŜy przestrzegać obowiązu-
jących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. 

Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie niezgod-
ności powinny być usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględ-
niać wszystkie, szczególne zagroŜenia, jakie mogą wystąpić w czasie eksploatacji budynku. 

NaleŜy zapewnić dostęp do urządzeń i elementów dla celów konserwacyjnych. 

18.5.5. Układanie kabli 

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras i kanałów 
kablowych powinny umoŜliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp powinien być 
zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw. 

Kable zasilające i sygnałowe instalacji systemu powinny być tak prowadzone, aby uniknąć nieko-
rzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie naleŜy wziąć pod uwagę, to: 
- zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemoŜliwiających poprawną pracę; 
- moŜliwość uszkodzenia przez poŜar; 
- moŜliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą spowodować zwarcia 

pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji; 
- uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. 
 

W razie potrzeby, kable instalacji naleŜy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub uziemio-
nych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostępu. 

Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od metalo-

wych części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami powinny być zgodne z postano-

wieniami krajowymi. 

Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią waŜną część instalacji i jest szcze-
gólnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła takich zakłóceń to: 
- niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy włączaniu innych insta-

lacji; 
- zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych lub sygnałowych 

duŜej mocy. 
 

W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji systemu powinny być oddzielone od 
kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli naleŜy osiągnąć stosując jeden lub kilka następujących sposo-
bów: 
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- instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych 
wyłącznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych; 

- oddzielanie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych i ciągłych przegród z ma-
teriału spełniającego odpowiednie wymagania; 

- instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niŜ 0.3m) od kabli elektroenergetycznych; 

- stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie. 
 

Kable instalacji systemu powinny być: 
- odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2m, w celu oznaczenia ich 

funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub 
- zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wyłącznie dla 

obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych. 
 

Kable instalacji systemu, ułoŜone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach lub 
korytkach, powinny być całkowicie niedostępne po załoŜeniu pokryw i trwałym przymocowaniu. 

śadna z Ŝył kabli wieloŜyłowych, kabli elastycznych lub przewodów przyłączeniowych, stosowa-
nych do połączeń w obwodach systemu nie powinna być uŜywana w obwodach innych niŜ obwody sys-
temu zintegrowanego. 

Kable silnoprądowe naleŜy oddzielić od pozostałych kabli instalacji integrującej. W szcze-
gólności kabel zasilania sieciowego nie moŜe być wprowadzony przez to samo wejście kablowe co 
kable słaboprądowe lub słabosygnałowe. 

18.5.6. Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się poŜaru 

Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy po-
Ŝarowej, naleŜy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, 
przez które przechodzą. 

18.5.7. Połączenia i zakończenia kabli 
NaleŜy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Je-

Ŝeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w odpowiednich pusz-
kach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było moŜliwości pomylenia ich z innymi instala-
cjami. 

Metody łączenia i zakończenia kabli naleŜy tak dobrać, aby w moŜliwie najmniejszym stopniu ob-
niŜyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych. 

18.5.8. Warunki techniczne obejmują instalowanie urządzeń i dodatkowego wyposaŜenia 
Urządzenia wchodzące w skład instalacji systemu naleŜy instalować: 
- według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawcę); 
- zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami; 
- zgodnie z obowiązującymi normami. 

18.5.9. Oprogramowanie systemu 
Wykonawca zrealizuje oprogramowanie zarządzające systemem integrującym poprzez: 
- Instalację odpowiedniego oprogramowania, wykonanie modyfikacji standardowych driverów komuni-

kacyjnych do urządzeń zgodnie potrzebami wynikającymi z konfiguracji integrowanych systemów za-
bezpieczeń, 

- wprowadzenie grafik obrazujących procesy technologiczne wraz z naniesionymi aktywnymi symbolami 
graficznymi elementów podłączonych  

- wykonanie oprogramowania wiąŜącego dane otrzymywane z sterowników obiektowych z poszczegól-
nymi elementami aktywnymi naniesionymi na grafiki, 

- wykonanie oprogramowania wiąŜącego dane wysyłane ze środowiska operatorskiego poprzez drivery 
komunikacyjne do podłączonych do systemu urządzeń, 

- zdefiniowanie alarmów, wykonanie oprogramowania sterującego środowiskiem graficznym uŜytkow-
nika w razie zaistnienia alarmu, 
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18.5.10.Zakres robót montaŜowych związanych z urządzeniami sterującymi 

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną w zakresie lokalizacji miejsc montaŜowych urządzeń; 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa/miejsca montaŜu; 
- wyznaczenie punktów mocowania urządzenia na podłoŜu; 
- wiercenie otworów pod kołki/elementy mocujące zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta; 
- przykręcenie obudowy nośnej urządzenia do podłoŜa; 
- mocowanie układu elektronicznego urządzenia w obudowie nośnej; 
- łączenie przewodów zasilających do układu elektronicznego; 
- łączenie przewodów sygnałowych współpracujących urządzeń. 

18.5.11. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

- szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie  tech-
nicznym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń 
oraz obowiązków; 

- prowadzenie prac w taki sposób, aby nie kolidować z innymi Wykonawcami i moŜliwie do minimum 
ograniczyć utrudnienia innym ekipom; 

- zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 
odbiorczej dla zakresu robót objętych umową; 

18.5.12. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową 

- stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i 
dopuszczenie  do uŜytkowania (jeŜeli są wymagane); 

- zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poŜ; 
- wszystkie elementy objęte umową naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa. 
 

Dokumentacja 

Do celów konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyć nabywcy ry-
sunki, na których przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczególnych części instalacji, osprzę-
tu rozdzielczego itp. NaleŜy dołączyć schematy elektryczne połączeń w osprzęcie rozdzielczym. Dokumen-
ty powinny być trwałe i łatwe do wykorzystania. 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i doku-
menty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
 

Instalator powinien dostarczyć nabywcy świadectwo wykonania instalacji oraz ksiąŜkę eksploata-
cji. Odpowiedzialność za zgodność instalacji z dokumentacją spoczywa na osobie lub instytucji, która 
podpisała świadectwo wykonania instalacji. 

 
 

Projekt warsztatowy i montaŜowy elewacji opracowuje Wykonawca, a następnie zatwierdza go u Projek-
tanta. 

 
 
18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

18.6.1. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami 
Projektu Technicznego oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszcze-
gólnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji pro-
jektowej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-
niki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom 
przez Nią upowaŜnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Bu-
dowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane prace instalacyjne 
lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

18.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-

pewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Prze-
targowej i dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

18.6.3. Praca próbna systemu – próby montaŜowe 
Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania w określonym czasie 
urządzeń i całego systemu 
- sprawdzenie i pomiary elektryczne wszystkich obwodów; 
- uruchomienie systemu; 
- praca próbna systemu – próby montaŜowe 

- diagnoza i porównanie wyników z załoŜeniami funkcjonalno-uŜytkowymi i organizacyjnymi zawar-
tymi w dokumentacji technicznej; 

- korekta błędów programowych; 
- doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej; 

- uruchomienie systemu/urządzeń 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań organizacyjno-

funkcjonalnych systemu; 
- uruchomienie transmisji sygnałów danych i zasilających do poszczególnych urządzeń; 

- nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzenia sterującego oraz urządzeń i elementów 
wchodzących w skład systemu; 

- obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na nośniku magnetycznym; 
- diagnoza i porównanie wyników z załoŜeniami funkcjonalno-uŜytkowymi i organizacyjnymi zawartymi 

w dokumentacji technicznej; 
- korekta błędów programowych; 
- wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych; 
- doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
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18.6.4. Programowanie systemu 

- podłączenie urządzenia programującego do sterowników obiektowych (komputer, programator, pulpit 
programujący itp.); 

- sprawdzenie poprawności transmisji pomiędzy urządzeniami programującymi a urządzeniem sterują-
cym; 

- programowanie kontrolerów (urządzeń sterujących) zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicz-
nej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym; 

- programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu zgodnie z do-
kumentacją techniczną i warunkami technologicznymi producenta, w tym adresów, parametrów dzia-
łania i transmisji danych; 

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania kontrolerów (urządzeń sterujących); 
- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń i elementów wchodzą-

cych w skład systemu; 
- praca próbna i testy całego systemu. 

 
  Programowanie – przygotowanie algorytmu pracy urządzeń i systemu zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obsługowej producenta. Proces przy-
gotowania urządzeń i całego systemu zgodnie z załoŜeniami dokumentacji technicznej: 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu w zakresie niezbędnym do przygotowania opro-

gramowania centrali i poszczególnych elementów systemu; 
- wypełnienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na nośniku magnetycznym; 
- testowanie programu; 
- wprowadzenie korekt i poprawek; 
- ponowne testowanie programu; 
- zakończenie programowania, zapisanie programu na nośniku magnetycznym. 
 

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawcę i przekazane uŜytkownikowi jako załącznik do 
protokołu odbioru robót) musi zawierać wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji technicznej oraz 
uwzględniać aktualne wymagania normatywne i prawne dotyczące przekazywanego systemu. 

18.6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

18.6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niŜ 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspek-
torowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych. 

18.6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopu-
ścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonaw-
cę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z  Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
 

18.7. OBMIAR ROBÓT 
18.7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiaru jest: 
• m2 
• sztuka 

 
18.8. ODBIÓR 

18.8.1. Postanowienia ogólne 
Celem procesu uruchomienia i prób odbiorczych jest potwierdzenie, Ŝe instalacja spełnia wyma-

gania określone w uzgodnieniach i dokumentacji. 

18.8.2. Uruchomienie 

Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadowalają-
cy, czy metody, materiały i elementy zostały uŜyte zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy doku-
mentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją. 

Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, Ŝe instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem. 
 

18.8.3. Wykaz czynności, które naleŜy wykonać w czasie odbioru: 

- sprawdzenie uŜytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami; 
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym; 
- sprawdzenie  konfiguracji wejść uniwersalnych sterowników; 
- sprawdzenie komunikacji w sieci MBus; 
- sprawdzenie konfiguracji liczników mediów; 
- sprawdzenie komunikacji w sieci BACNet; 
- sprawdzenie nastaw termostatów i ich skalowanie; 
- sprawdzenie poprawności montaŜu paneli fotowoltaicznych; 
- sprawdzenie poprawności montaŜu inwerterów solarnych;  
- sprawdzenie poprawności wykonania okablowania solarnego;  
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń pomiędzy elementami systemu;  
- sprawdzenie sprawności wszystkich urządzeń współpracujących (podlega sprawdzeniu 100% elemen-

tów);  
- sprawdzenie czy informacje przekazywane przez liczniki i sterowniki są prawidłowe i czy spełniają 

wymagania zawarte w dokumentacji; 
- sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy; 
- sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione (uruchomione). 

18.8.4. Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi: 

- aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione z pro-
jektantem; 

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji Ŝył linii dozorowych i uziemienia; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- dziennik budowy; 
- waŜne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu. 
- instrukcję eksploatacji systemu. 

18.8.5. Próby odbiorcze 

Próby odbiorcze i odbiór instalacji systemu powinny być przeprowadzone przez technicznego 
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela. 

W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca się, aby odbiór nastąpił dopiero po 
wstępnym okresie pracy, podczas którego naleŜy obserwować i rejestrować w ksiąŜce eksploatacji stabil-
ność instalacji w normalnych warunkach pracy. 
 
18.8.6. W trakcie prób odbiorczych naleŜy: 
- sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; 
- sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; sprawdzeniu powinny podlegać 

wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować; 
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- przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami urządzeń po-
mocniczych i sieci transmisji. 

18.8.7. Wykaz zaleceń dla uŜytkownika 

a. w pomieszczeniu, w którym zainstalowano inwertery solarne naleŜy:  
- schemat blokowy zainstalowanego systemu; 
- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń systemu fotowoltaicznego; 
- wskazówki jak naleŜy postępować w określonych przypadkach; 
 
b. w pomieszczeniu, w którym zainstalowano komputer obsługi systemu naleŜy umieścić: 
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru; 
- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń systemu zintegrowanego; 
- wskazówki jak naleŜy postępować w określonych przypadkach; 
- ksiąŜkę pracy instalacji, do której naleŜy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane 

naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich 
odwołania (protokół taki naleŜy prowadzić równieŜ w przypadku, gdy kontrolery i urządzenia sterują-
ce współpracujących systemów są wyposaŜone w pamięć zdarzeń); 

c. naleŜy dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać komputer 
nadzorujący; 

d. po przekazaniu instalacji do eksploatacji naleŜy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji systemu. 
 
Badania i odbiór instalacji elektrycznych 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleŜy komisji przedłoŜyć protokoły z badań. Stąd teŜ 
kaŜda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym takŜe niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagroŜeniami, których moŜe stać się przyczyną. Członkowie komisji, 
przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni dostać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 
techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania 
prób naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń 
obiektu lub zainstalowanego wyposaŜenia. 

18.8.8. Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny naleŜy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Ce-
lem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie 
zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainsta-
lowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na po-
gorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawi-
dłowości: 
- ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym; 
- ochrony przed poŜarem i przed skutkami cieplnymi; 
- doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących; 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych; 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych; 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.; 
- połączeń przewodów. 

18.8.9. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane 
przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach; 
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem instalacji elek-

trycznych; 
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niŜ wymagana; 
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- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
 

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniŜej, przy czym niektóre próby naleŜy przeprowadzić 
tylko w zaleŜności od potrzeb – w miarę moŜliwości w podanej kolejności. JeŜeli w instalacji nie są zasto-
sowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się (np. pomiaru 
rezystancji ścian i podług dokonuje się tylko w przypadku zastosowania – jako środka ochrony – izolowa-
nia stanowiska). 
 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połą-

czeń wyrównawczych; 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektrycznych); 
- pomiar rezystancji izolacji kabla; 
- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu; 
- sprawdzenie biegunowości; 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej; 
- przeprowadzenie prób działania; 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 

18.8.10. Ocena badań odbiorczych instalacji elektrycznych 
KaŜda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z przepro-

wadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych naleŜy uznać za dodatnią tylko wów-
czas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Działania komisji 
odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

 
18.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

18.9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST O „Wymagania ogólne”. 
18.9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• wytworzenie elementów 
• transport, dostawa, magazynowanie 
• montaŜ elementów  
• zewnętrzne i wewnętrzne obróbki blacharskie oraz uszczelnienia 
• prace wykończeniowe tj. szklenie, montaŜ uszczelek i akcesoriów 
• czyszczenie końcowe elementów 
• usuwanie ewentualnych usterek i wad 

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót obję-
tych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

 
 
18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
• PN-EN 61131-1:2004  Sterowniki programowalne – Część 1: Postanowienia ogólne 
• PN-EN 61131-5:2002  Sterowniki programowalne – Część 5: Komunikacja 
• PN-EN 61131-3:2004  Sterowniki programowalne – Część 3: Języki programowania 
• PN-EN 50205:2007 Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu (mechanicznie sprzęŜo-

nymi) 
• PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna – terminologia  
• PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych systemów wytwarzania mocy elek-

trycznej – przewodnik 
• PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne pomiaru, 

wymiany danych i analizy 
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• PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne – Charakterystyki uniwersalnych złączy standardo-
wych 

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 7 -712: Wy-
magania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne układy zasilana  

 

Inne dokumenty (materiały, kaŜdorazowo określane na podstawie dokumentacji projektowej) 
- wymagania techniczno-organizacyjne instalacji, montaŜu, programowania, eksploatacji i konserwacji 

systemów ustalonymi przez producentów, organizacje branŜowe oraz ubezpieczycieli; 
- wymagania techniczne zalecenia zawarte w instrukcjach producentów, atesty, certyfikaty, świadec-

twa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i urządzeń. 
 
Instrukcje obsługi. 
 
 

19. MONTAś ŚWIETLIKÓW I FASAD W SYSTEMIE NIE GORSZYM NIś KALWALL 

 
19.1. WSTĘP 

19.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montaŜu świetlików i fasad w systemie Kalwall.  
 
19.1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

19.1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują świetliki nad basenem oraz przeszklenie zewnętrzne 
w ścianie północnej hali sportowej. 
 
19.1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Techniczną i kartą katalogową. 
 
19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa, wymaganiami 
Dyrektywy, dokumentacją montaŜową producenta i normami związanymi 
poleceniami InŜyniera.   
 
19.2. MATERIAŁY 
 
19.2.1. ŚWIETLIKI i ŚCIANY wykonane w systemie nie gorszym niŜ Kalwall. 
Kalwall jest systemem paneli na bazie kratownicy z profili aluminiowych izolowanych termicznie za pomo-
cą kompozytowych przekładek termicznych. Kwatery kratownicy wypełnione są specjalnym światło-
przepuszczalnym materiałem izolacyjnym zapewniającym bardzo dobry współczynnik U dochodzący do 
poziomu 0,28 W/m2K. Cały pakiet (konstrukcja kratownicy z izolacją) zamknięte są z obu stron cienkimi 
arkuszami światło-przepuszczalnej membrany wykonanej na bazie włókna szklanego, polimerów i Ŝywic.   
 
 
19.2.2. OPIS TECHNICZNY 
 
ZałoŜenia:  

1. Typ systemu: nie gorszy niŜ Kalwall – fasada pionowa i świetliki . 
2. Grubość panelu: 70mm. 
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3. Waga (panele + mocujące profile systemowe): do 20 kg/m2. 
4. Typ panelu: kratownica panelu aluminium z przekładką termiczną, warstwa zewnętrzna: SW-C 

lub SW-E, warstwa wewnętrzna White B3-C. 
5. Szerokość panelu: 1500 lub 1200mm, ułoŜenie paneli pionowe. 
6. Podział wewnętrzny: Shoji  300mmx600mm. 
7. Maksymalne, załoŜone parcie wiatru: 1000 Pa. 
8. Odporność na uderzenia: 

a.  ciałem miękkim o wadze 50kg – 900 DŜuli, 
b. ciałem twardym o masie 1kg – 10 DŜuli. 

9. Tłumienie hałasu: Współczynnik Rw = 31 – 32 dB. 
10. Wartość współczynnika U dla panelu (typ 0,28, podział 600x300): U = 0,28 W/m2xK (central U 

value). 
11. Całkowita przepuszczalność energii słonecznej  (Współczynnik g): 18%. 
12. Całkowita przepuszczalność światła: 15%. 
13. System aluminiowy: Kalwall Clamptite Deep Head&Sill 64/70mm, malowany na kolor wg palety 

KCFR http://www.kalwall.com/colorchip.htm 
14. Wartości parametrów dotyczących współczynnika całkowitej  transmisji energii cieplnej - Solar 

Factor oraz transmisji światła – Light Transmission - podane za producentem.  
15. Atesty: 

a. Europejska Aprobata Techniczna ETA 07/0244 oraz wynikający z niej uprawnienie do 
oznakowania wyrobu znakiem CE. 

b. Panele Kalwall zostały zaklasyfikowane jako materiał nierozprzestrzeniający ognia zgod-
nie z klasyfikacją ogniową nr NP-03095/09 wykonaną przez ITB. 

c. Atest PZH HK/B/1800/01/2007. 
d. Konieczne jest sporządzenie projektu warsztatowego na rozwiązanie systemu Kalwall i 

jego uzgodnienie z projektantem budynku (analogicznie jak dla rozwiązań typu ściana 
osłonowa). Koszt sporządzenia takiego projektu technicznego zawarty jest w cenie ofer-
ty. Projekt zgodnie z powyŜszymi wymaganiami zostanie przygotowany przez wykonaw-
cę. 

 
 
19.3. SPRZĘT  

19.3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.3.  
Całość montaŜu wykonywana jest narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami.  
 

19.4. TRANSPORT. 

19.4.1. Ogólne zasady składowania i transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.4.  
W opakowaniach fabrycznych ciągnikiem siodłowym z naczepą otwieraną z tyłu  
 
19.5. WYKONANIE ROBÓT. 

19.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Wykonawca zakresu elewacji, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary wykonawcze 
oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warsztatowe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
19.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

19.6.1 System kontroli jakości robót jak dla fasad aluminiowo szklanych.  
 
19.7. OBMIAR ROBÓT 

19.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „wymagania ogólne" pkt 7. 
 
19.8. ODBIÓR PRAC  
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19.8.1. Ogólne zasady odbioru prac podano w Dyrektywie 2006/42/WE- Maszyny oraz przepisach rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 Dz U. nr 193 poz 1890. 
 
19.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.9.1. Panele Kalwall produkowane są indywidualnie na zamówienie związku z powyŜszym  producent 
wymaga zaliczki w wysokości 80%. Podstawa do wystąpienia o zapłatę ostatniej raty będzie wykonanie i 
odebranie całości zadania zgodnie z przedmiarem robót będącym integralna częścią zamówienia polega-
jące na wykonanie. 
 
19.9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje wartość paneli Kalwall razem z systemowymi elementami (listwy aluminiowe, 
uszczelki, wkręty śruby), koszt transportu, rozładunku i robocizny związanej z montaŜem sytemu. Nie 
obejmuje badań odbiorczych. 
 
19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Nr 129/97 poz.844  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych Dz. Nr 
13172 poz. 93 
 
 
 
 

20. BLACHY ELEWACYJNE TYPU COR-TEN 

 

20.1. WSTĘP 

20.1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest dostawa i montaŜ konstrukcji nośnej oraz okładzin elewacyjnych 
typu Cortem pełnych i perforowanych. 
 
20.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  w/w robót obiektów budowlanych kubaturowych. 
 
20.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót  
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• Dostawę na plac budowy konstrukcji oraz wypełnień 
• MontaŜ kompletnej fasady 

 
20.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w „wymaganiach ogólnych” 

 
20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, i poleceniami inspektora nadzoru. 
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20.2. MATERIAŁY 
 
20.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „wymaganiach ogólnych” 
Wszelki uŜyte materiały muszą być zgodne  z wymaganiami i instrukcjami wybranego rozwiązania syste-
mowego. Mają obejmować zarówno elementy podstawowe, a takŜe wszelkie elementy dodatkowe i akce-
soria (materiały do wykończenia styków z okładzinami elewacyjnymi, materiały do wykończeń styków ze 
ścianami wewnętrznymi i sufitami podwieszonymi, wypełnienie elewacji oraz wszystkie pozostałe). 
 

20.2.2 Materiały   

Panele mocowane za pomocą widocznych łączników nierdzewnych, umieszczonych w pionowych fugach 
pomiędzy panelami. Podkonstrukcja wykonana z zimnogiętych kształtowników ocynkowanych, łączonych 
ze sobą za pomocą stalowych ocynkowanych łączników samowiercących. Podkonstrukcja mocowana za 
pomocą stalowych kotew mechanicznych do ścian Ŝelbetowych. 
Zestaw profili pionowych i poprzecznych ze stali nierdzewnej profil Omega, mocowane do muru poprzez 
profil stalowy Zet dla montaŜu blach oraz same blachy. W skład systemu oprócz profili nośnych wchodzą 
łącznik z przekładkami ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor Cor-Tenu, listwy maskujące,  
kotwy montaŜowe, śruby, wkręty.  
 

20.2.2.1 Blacha 

Blacha pełna- główne panele elewacyjne- grubość 2mm 
Blacha perforowana- wypełnienia w attykach- grubość 2mm 
Blacha perforowana- Ŝyletki elewacyjne- grubość 5mm 
 
Uwaga: NaleŜy wykonać element próbny największego modułu elewacyjnego pełnego oraz perforowane-
go, który naleŜy następnie przedłoŜyć do akceptacji przez Generalnego Projektanta. Projektant zastrzega 
sobie prawo do zmiany grubości blach przy niezadowalającym efekcie (np. ugięcia, falowanie powierzch-
ni). 
Stal typu Cor-Ten jest odporna na korozję atmosferyczną dzięki ochronnej warstwie produktów utleniania 
stali, czyli patyny, która tworzy się na powierzchni materiału i charakteryzuje się niewielką przepuszczal-
nością tlenu do wnętrza. Warstwa tlenku powstaje, gdy stal jest okresowo nawilgacana i wysuszana, co w 
normalnych warunkach pogodowych trwa od 18 do 36 miesięcy. Patyna ma początkowo kolor czerwono-
brązowy, ciemniejąc wraz z upływem czasu. W środowiskach przemysłowych warstwa patyny na stali 
formuje się bardziej gwałtownie i staje się ciemniejsza niŜ w bardziej czystym środowisku wiejskim. W 
przypadku, gdy powierzchnia stali jest ciągle wilgotna lub sucha, ochronna powłoka patyny nie ma wa-
runków do wytworzenia się. 
  

20.2.2.2. Akcesoria i łączniki.  

Profile ze stali Cor-Ten® oraz obróbki są wykonane odpowiednio ze stali o grubości 1,5 lub 1,0 milime-
trów. Profile pionowe i naroŜne są typowe, podczas gdy obróbki są produkowane odpowiednio do kon-
kretnego projektu. Zaleca się zastosowanie mocowań ze stali kwasoodpornej. 
Materiały uszczelniające stosowane w łączeniu stali Cor-Ten® są na bazie butylu lub gumy EPDM. 
 
 
20.3. SPRZĘT 
20.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
20.3.2. Dla  celów fabrykacji naleŜy uŜywać parku maszynowego oraz szablonów i narzędzi zalecanych 
przez systemodawcę. 
W skład parku maszynowego uŜywanego do produkcji wchodzą ; Piła mechaniczna, frezarko –kopiarka, 
zagniatarka do naroŜy, stół krzyŜakowy, prasy wielofunkcyjne, oraz zestaw szablonów wiertarskich. 
Przy pracach montaŜowych naleŜy uŜywać sprzętu i narzędzi zgodnie z zaleceniami systemu oraz pozwa-
lających na właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu 
odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia robót montaŜowych  oraz czynności pomocni-
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czych. Dla  celów fabrykacji naleŜy uŜywać parku maszynowego oraz szablonów i narzędzi zalecanych 
przez systemodawcę. 
 

20.4.  TRANSPORT 
20.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

20.4.2. NiezaleŜnie od sposobu wykończenia, siatki oraz profile surowe, anodowane lub lakierowane, po-
winny być transportowane z zachowaniem takich samych środków ostroŜności 

   Wszystkie elementy powinny być starannie zapakowane do transportu. NaleŜy stosować taśmy 
zabezpieczające dostosowane do szerokości profili. NaleŜy takŜe stosować gotowe osłony do naroŜy (two-
rzywowe).Do transportu gotowych konstrukcji najlepiej nadają się samochody cięŜarowe z zawieszeniem 
powietrznym. Transportowane elementy powinny być ustawione i zamocowane tak, aby nie uległy uszko-
dzeniu i zabrudzeniu podczas transportu. 
 
 
20.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
20.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 5 
20.5.2.  Roboty montaŜowe  

 W skład robót wchodzą geodezyjne wyznaczenie oraz zamontowanie elementów kotwią-
cych, zamocowanie profili konstrukcji nośnej , połączenie profili i ich regulacja, montaŜ elementów wy-
pełniających- blach,  wykonanie połączeń naroŜnych , pasa cokołowego i attyki. 

 
Wykonawca zakresu elewacji, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary wykonawcze 
oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warsztatowe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
Wykonawca powinien wykonać analizy statyczno- wytrzymałościowo oraz oddziaływania wiatru na po-
szczególne elementy obudowy ścian. 
 
20.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
20.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.6. 
 
20.6.2. Kontrola wykonania robót  

• Wygląd zewnętrzny.  

  

Styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie 
przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nie przyleganie elementów do elementów. 

Powierzchnie kształtowników powinny być równe i gładkie. Kształtowniki powinny być zabezpie-
czone przed korozją powłokami anodowymi lub lakierowymi . Rysy lub inne uszkodzenia powłok są nie-
dopuszczalne. Kształtowniki wchodzące w skład kaŜdej ściany powinny mieć barwę zgodną z projektem 
architektonicznym. 

 
20.6.3. Opis badań  
Sprawdzanie dokładności  montaŜu ; 
MontaŜ elementów ; szczeliny pomiędzy elementami  winny mieć taką samą szerokość.  
 
Sprawdzanie stanu powierzchni profili oraz powierzchni: 

Istotne powierzchnie (powierzchnie widoczne po montaŜu) profili muszą być wolne od widocz-
nych uszkodzeń.  
W celu sprawdzenia profile naleŜy ustawić w następujący sposób: 

- w świetle rozproszonym, którego źródło znajduje się za obserwatorem. 
- tak, aby obserwator oglądał badaną powierzchnię prostopadle do jej powierzchni. 
- odległość obserwatora od badanej próbki powinna wynosić:  
- 2 metry dla elementów wykorzystywanych wewnętrznie; 
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- 5 metrów dla elementów wykorzystywanych zewnętrznie. 
W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny być widoczne uszkodze-

nia powierzchni (np. Rysy). 
 

Sprawdzanie koloru i odcienia w porównaniu z próbką wzorcową: 

Fragmenty powierzchni o jaśniejszym zabarwieniu oraz lokalne róŜnice kolorów wynikające z wła-
ściwości materiału podłoŜa (ślady powstałe podczas tłoczenia profili, zatarcia, ..) Powinny być traktowane 
przy sprawdzaniu tak, jak uszkodzenia powierzchni a nie jak róŜnice koloru. 

Ze względu na fakt, Ŝe powierzchnia anodowana charakteryzuje się podwójnym kątem odbicia 
światła, próbki wzorcowa i pochodząca z produkcji muszą być podczas oceny ustawione pod tym samym 
kątem i oglądane z kierunku jak najbardziej zbliŜonego do normalnego kąta obserwacji danej powierzchni 
po zainstalowaniu. 

- oświetlenie powinno pochodzić od rozproszonego źródła światła znajdującego się za obserwato-
rem.  

- odległość obserwatora od badanej próbki nie moŜe być mniejsza niŜ 2 metry. 
- próbkę wzorcową naleŜy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. 
W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny być widoczne róŜnice ko-

loru lub odcienia. 
 

 Sprawdzanie stanu profili  oraz powierzchni malowanych proszkowo 

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować się równomiernym zabarwieniem, połyskiem 
oraz dobrze pokrywać zabezpieczaną powierzchnię. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych ele-
mentów Ŝadne róŜnice zabarwienia i połysku poszczególnych elementów nie mogą być widoczne gołym 
okiem. 
• Dla zastosowań na zewnątrz budynku ocena dokonywana jest z odległości 5 metrów. 
• Dla zastosowań wewnętrznych ocena dokonywana jest z odległości 3 metrów. 

Na widocznych powierzchniach powłoki lakierniczej nie mogą być widoczne Ŝadne ślady uszko-
dzeń, w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas oglądania polakierowa-
nych powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne następujące wady powłoki lakierniczej: 

 
- Chropowatość powierzchni; 
 - Pęcherze lakiernicze; 
- Zjawisko tzw. „skórki pomarańczowej”; 
- Wtrącenia w powłoce lakierniczej; 
- Kratery; 
- Miejscowe zmatowienia powierzchni; 
- Zagłębienia; 
- Zarysowania. 
Na powierzchniach, które nie są bezpośrednio widoczne powłoka lakiernicza powinna być nałoŜona w 

taki sposób, Ŝeby nie była widoczna powierzchnia metalu bazowego. 
 

20.7. OBMIAR ROBÓT 
20.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
20.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania – jednostką obmiaru jest m2 siatki wraz z podkonstrukcją. 
 
20.8. ODBIÓR ROBÓT 
20.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
20.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami InŜyniera 

20.8.3. Roboty moŜna odebrać jeŜeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
 
20.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
20.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
20.9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje następujące roboty tymczasowe i 
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prace towarzyszące: 
-dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
- montaŜ elementów podkonstrukcji i blach 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są nie-
zbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. 
 
20.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-en iso 6946:1998 komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przeni-
kania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-77/b-02011 obciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-91/b-02020 ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/b-02403 ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/b-02851 ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budyn-
ków. 
PN-64/b-03220 konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-93/c-81515 wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok. 
PN-88/c-81523 wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej. 
PN-79/c-81530 wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 
PN-80/c-81531 wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności mię-
dzywarstwowej. 
PN-93/c-81532/01 wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-93/c-81532/01 wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-90/h-04606/01 aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie grubości. 
PN-71/h-04651 ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
 
 

21. OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA Z PŁYT BETONOWA WZMOCNIONA WŁÓKNAMI 
SZKLANYMI 

 

21.1. WSTĘP 

21.1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest dostawa i montaŜ konstrukcji nośnej oraz okładzin elewacyjnych 
z płyt betonowych wzmocnionych włóknami szklanymi. 
 
21.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  w/w robót obiektów budowlanych kubaturowych. 
 
21.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót  
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• Dostawę na plac budowy konstrukcji  
• MontaŜ kompletnej fasady 

 
21.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w „wymaganiach ogólnych” 

 
21.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
21.2. MATERIAŁY 
 
21.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „wymaganiach ogólnych” 
Wszelki uŜyte materiały muszą być zgodne  z wymaganiami i instrukcjami wybranego rozwiązania syste-
mowego. Mają obejmować zarówno elementy podstawowe, a takŜe wszelkie elementy dodatkowe i akce-
soria (materiały do wykończenia styków z okładzinami elewacyjnymi, materiały do wykończeń styków ze 
ścianami wewnętrznymi i sufitami podwieszonymi, wypełnienie elewacji oraz wszystkie pozostałe). 
 

21.2.2 Materiały   

Konstrukcja mocowania płyt betonowych do ściany: poprzeczne rygle mocowane do słupów, wkręcnych 
miejscowo poprzez marki do ściany. 
 
Płyty o wymiarach: gr. 13mm, szerokość i długość zgodnie z zestawieniem płyt ale nie większe niŜ 
120x360cm. Kolor liquide black MA Matt i liquide black FE FERRO. 
 
DANE TECHNICZNE: 
- max wielkości (szer. x dł.) 1200 mm x 3600 mm 
- grubości 13,0 mm  
- tolerancje grubości max. ± 1 mm 
- tolerancja przy długości powyŜej 3000 mm ± 2,5 mm 
- tolerancja przy szerokości powyŜej 1000 mm ± 1,5 mm 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min. 18 MPa wg EN 12467 
- moduł spręŜystości podłuŜnej 20 000 N/mm2 
- gęstość objętościowa (nasypowa) 1,9 g/cm3 
- cięŜar własny 0,26-0,32 kN/m2 (0,16 kN/m2) 
- współczynnik rozszerzalności cieplnej 10 x 10-6K-1 
- klasa materiału budowlanego A1 wg DIN 4102 część 1 
 
Uwaga: NaleŜy wykonać element próbny największego modułu elewacyjnego, który naleŜy następnie 
przedłoŜyć do akceptacji przez Generalnego Projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany 
grubości blach przy niezadowalającym efekcie (np. ugięcia, falowanie powierzchni). 
 
Wykonawca zakresu elewacji z płyt betonowych, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać ob-
miary wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki 
warsztatowe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
21.3. SPRZĘT 
21.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
21.3.2. Dla  celów fabrykacji naleŜy uŜywać parku maszynowego oraz szablonów i narzędzi zalecanych 

przez systemodawcę. 

W skład parku maszynowego uŜywanego do produkcji wchodzą ; Piła mechaniczna, frezarko –kopiarka, 
zagniatarka do naroŜy, stół krzyŜakowy, prasy wielofunkcyjne, oraz zestaw szablonów wiertarskich. 
Przy pracach montaŜowych naleŜy uŜywać sprzętu i narzędzi zgodnie z zaleceniami systemu oraz pozwa-
lających na właściwą jakość wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu 
odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia robót montaŜowych  oraz czynności pomocni-
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czych. Dla  celów fabrykacji naleŜy uŜywać parku maszynowego oraz szablonów i narzędzi zalecanych 
przez systemodawcę. 
 

21.4.  TRANSPORT 
21.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

21.4.2. NiezaleŜnie od sposobu wykończenia, siatki oraz profile surowe, anodowane lub lakierowane, po-
winny być transportowane z zachowaniem takich samych środków ostroŜności 

   Wszystkie elementy powinny być starannie zapakowane do transportu. NaleŜy stosować taśmy 
zabezpieczające dostosowane do szerokości profili. NaleŜy takŜe stosować gotowe osłony do naroŜy (two-
rzywowe).Do transportu gotowych konstrukcji najlepiej nadają się samochody cięŜarowe z zawieszeniem 
powietrznym. Transportowane elementy powinny być ustawione i zamocowane tak, aby nie uległy uszko-
dzeniu i zabrudzeniu podczas transportu. 
 
 
21.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
21.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 5 
21.5.2.  Roboty montaŜowe  

 W skład robót wchodzą geodezyjne wyznaczenie oraz zamontowanie elementów kotwią-
cych, zamocowanie profili konstrukcji nośnej , połączenie profili i ich regulacja, montaŜ elementów wy-
pełniających,  wykonanie połączeń naroŜnych. 

 
Szczegółowe rozwiązanie naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego 

przez wykonawcę. 
 

 
21.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
21.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.6. 
 
21.6.2. Kontrola wykonania robót  

• Wygląd zewnętrzny.  

  

Styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie 
przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nie przyleganie elementów do elementów. 

Powierzchnie kształtowników powinny być równe i gładkie. Kształtowniki powinny być zabezpie-
czone przed korozją powłokami anodowymi lub lakierowymi . Rysy lub inne uszkodzenia powłok są nie-
dopuszczalne. Kształtowniki wchodzące w skład kaŜdej ściany powinny mieć barwę zgodną z projektem 
architektonicznym. 

 
21.6.3. Opis badań  
Sprawdzanie dokładności  montaŜu ; 
MontaŜ elementów ; szczeliny pomiędzy elementami  winny mieć taką samą szerokość.  
 
Sprawdzanie stanu powierzchni profili oraz powierzchni: 

Istotne powierzchnie (powierzchnie widoczne po montaŜu) profili muszą być wolne od widocz-
nych uszkodzeń.  
W celu sprawdzenia profile naleŜy ustawić w następujący sposób: 

- w świetle rozproszonym, którego źródło znajduje się za obserwatorem. 
- tak, aby obserwator oglądał badaną powierzchnię prostopadle do jej powierzchni. 
- odległość obserwatora od badanej próbki powinna wynosić:  
- 2 metry dla elementów wykorzystywanych wewnętrznie; 
- 5 metrów dla elementów wykorzystywanych zewnętrznie. 
W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny być widoczne uszkodze-

nia powierzchni (np. Rysy). 
 



 

 132

 
 Sprawdzanie stanu profili  oraz powierzchni malowanych proszkowo 

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować się równomiernym zabarwieniem, połyskiem 
oraz dobrze pokrywać zabezpieczaną powierzchnię. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych ele-
mentów Ŝadne róŜnice zabarwienia i połysku poszczególnych elementów nie mogą być widoczne gołym 
okiem. 
• Dla zastosowań na zewnątrz budynku ocena dokonywana jest z odległości 5 metrów. 
• Dla zastosowań wewnętrznych ocena dokonywana jest z odległości 3 metrów. 

Na widocznych powierzchniach powłoki lakierniczej nie mogą być widoczne Ŝadne ślady uszko-
dzeń, w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas oglądania polakierowa-
nych powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne następujące wady powłoki lakierniczej: 

 
- Chropowatość powierzchni; 
 - Pęcherze lakiernicze; 
- Zjawisko tzw. „skórki pomarańczowej”; 
- Wtrącenia w powłoce lakierniczej; 
- Kratery; 
- Miejscowe zmatowienia powierzchni; 
- Zagłębienia; 
- Zarysowania. 
Na powierzchniach, które nie są bezpośrednio widoczne powłoka lakiernicza powinna być nałoŜona w 

taki sposób, Ŝeby nie była widoczna powierzchnia metalu bazowego. 
 

21.7. OBMIAR ROBÓT 
21.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
21.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania – jednostką obmiaru jest m2 siatki wraz z podkonstrukcją. 
 
21.8. ODBIÓR ROBÓT 
21.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
21.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami InŜyniera 

21.8.3. Roboty moŜna odebrać jeŜeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 
 
21.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
21.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9 
 
21.9.2. Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje następujące roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące: 
-dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań, 
- montaŜ elementów podkonstrukcji i płyt 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są nie-
zbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. 
 
21.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-en iso 6946:1998 komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przeni-
kania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-77/b-02011 obciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-91/b-02020 ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/b-02403 ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/b-02851 ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budyn-
ków. 
PN-64/b-03220 konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-93/c-81515 wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok. 
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PN-88/c-81523 wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej. 
PN-79/c-81530 wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 
PN-80/c-81531 wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności mię-
dzywarstwowej. 
PN-93/c-81532/01 wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-93/c-81532/01 wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
PN-90/h-04606/01 aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie grubości. 
PN-71/h-04651 ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
 

22. GŁADKIE TYNKI ELEWACYJNE 

 
22.1. WSTĘP 
22.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
gładkich tynków elewacyjnych- ściany w garaŜu, ścianki attykowe. 

22.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1 

22.1.3. Zakres robót objętych ST 
- Wykonanie tynków elewacyjnych 

 
22.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Ast są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
22.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

22.2. MATERIAŁY 
22.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

22.2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom nor-
my PN-88/b-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜ-
na stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających. 

22.2.6. Tynk zewnętrzny z efektem lotosu 
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Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia (kruszywo marmurowe), krzemionka, wodorotlenek 
glinu, ziemia okrzemkowa, wypełniacze silikatowe, woda, glikoeter, alkohole, dodatki, środki konserwują-
ce. Tynk barwiony w masie przy uŜyciu StoColor Tint lub max 1% StoTint Aqua. 
 
Parametry   
Gęstość  1 1,7-1,8 g/cm³ 1) 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 200-250 m 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd  <0,1 m 
Wsp. przenikana wody  <0,05 kg/(m² h1/2) 
 
 
22.3. SPRZĘT 
22.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO„wymagania ogólne" pkt 3. 

22.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać moŜliwością korzystania z na-
stępującego sprzętu: 

- Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno-

spadowej,  pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

22.4. TRANSPORT 
22.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO„wymagania ogólne" pkt 4. 

22.4.2. Transport materiałów 
Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą bn-88/6731-08. Zaprawy naleŜy przewozić w wor-
kach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach. 
- kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-
niem. 

22.5.WYKONANIE ROBÓT 
22.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO„wymagania ogólne" pkt 5. 

22.5.6. Wykonanie tynku zewnętrznego 
PodłoŜe musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji pogarszają-
cych przyczepność. 
 
Minimalna temperatura otoczenia i podłoŜa +5°C 
Materiał wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 65% dalsza 
obróbka po ok. 24 h. Całkowite wyschniecie po ok. 14 dniach. Długotrwała podwyŜszona wilgotność oto-
czenia wydłuŜa czas schnięcia. Uzyskanie pełnego efektu perlenia się wilgoci następuje z reguły po około 
3 miesiącach. W przypadku materiałów barwionych czas ten moŜe ulec wydłuŜeniu. 
 
 
Układ warstw: 
Gruntowanie: w zaleŜności od rodzaju i stanu podłoŜa 
Powłoka pośrednia: nie gorsza niŜ Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do koloru tynku 
Powłoka końcowa: nie gorsza niŜ StoLotusan K 
 
Przygotowanie materiału  
Uzyskać odpowiednia konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. Przed obróbką materiał dokładnie 
wymieszać. 
W przypadku obróbki maszynowej kaŜdorazowo ustalić ilość dozowanej wody w zaleŜności od uŜywanej 
maszyny. 
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Intensywne kolory z reguły wymagają dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej konsy-
stencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciąŜliwy w obróbce i moŜe nie 
zapewniać odpowiedniego krycia. 
 
Obróbka 
 Powłokę końcową nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. 
Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa. 
Tynk moŜna nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostępnych urządzeń do natrysku tynków 
drobnoziarnistych. Technika nanoszenia, narzędzia jak równieŜ podłoŜe mogą mieć znaczący wpływ na 
końcowy rezultat. 
 
22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
22.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

22.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

22.6.3. Badania w czasie robót 

A. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w   szczególności jej marki i konsy-
stencji, powinny wynikać z normy PN-90/b-14501 
     Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
B. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

22.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
  Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoŜy,  
- Mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- - przyczepności tynków do podłoŜa,  
- Grubości tynku,  
- Wyglądu powierzchni tynku,  
- Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- Wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

22.7. OBMIAR ROBÓT 
22.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
22.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wyso-
kości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
 
22.7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
22.8. ODBIÓR ROBÓT 
22.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
22.8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór 

podłoŜa odbywa czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć. 
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22.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku naleŜy tynk poprawić i przed-
stawić do ponownego odbioru, 

 
22.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z doku-
mentacją projektową. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
Od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie więcej niŜ 3  długości  
Kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
Pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości, 
Poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm  w całej powierzchni mię-
dzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przeni-
kających z podłoŜa, pleśni  itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
 

22.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
22.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

22.9.2 Cena jednostkowa obejmuje: 
- Przygotowanie stanowiska roboczego, 
- Przygotowanie zaprawy, 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków, 
- Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- Likwidację stanowiska roboczego. 
 

22.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
22.10.1. Normy 
PN-85/b-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/b-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/b-32250 materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 wapno. 
PN-79/b-06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/b-14501 zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 cementy powszechnego uŜytku. 
PN-iso-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
PN-iso-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)  
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23. KLAPY ODDYMIAJĄCE  

 

23.1 WSTĘP 

23.1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru klap dymowych. 
 

23.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

23.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem klap dymowych i wyłazów na dach.  
 

23.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

23.2. MATERIAŁY 

23.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 4. 

23.2.2.Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

- PC 10-KD 150x140/35 [OW]- 1szt- Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 150x140/35[cm] oparta 
na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Klapa wyposaŜona jest w osłony 
przeciwwiatrowe – owiewki. Powierzchnia czynna oddymiania klapy, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 
1,58[m2]. Skrzydło klapy wypełnione jest poliwęglanem 3 – komorowym o grubości 10[mm], otwierane 
elektrycznym siłownikiem zębatkowym ZA 155/1000-BSY-HS (24VDC/2,5A/1500N/1000mm). Powierzch-
nia geometryczna klapy wynosi 2,10[m2] 
 
- PC 10-KD 100x150/35 [OW]- 1 szt.- Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 130x120/35[cm] oparta 
na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Klapa wyposaŜona jest w osłony 
przeciwwiatrowe – owiewki. Powierzchnia czynna oddymiania klapy, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 
1,17[m2]. Skrzydło klapy wypełnione jest poliwęglanem 3 – komorowym o grubości 10[mm], otwierane 
elektrycznym siłownikiem zębatkowym ZA 155/1000-BSY-HS (24VDC/2,5A/1500N/1000mm). Powierzch-
nia geometryczna klapy wynosi 1,56[m2] 
 
- PC 10-KD 120x120/35 [OW]- 2 szt.-  Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 120x120/35[cm] opar-
ta na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Klapa wyposaŜona jest w osłony 
przeciwwiatrowe – owiewki. Powierzchnia czynna oddymiania klapy, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 
1,08[m2]. Skrzydło klapy wypełnione jest poliwęglanem 3 – komorowym o grubości 10[mm], otwierane 
elektrycznym siłownikiem zębatkowym ZA 155/1000-BSY-HS (24VDC/2,5A/1500N/1000mm). Powierzch-
nia geometryczna klapy wynosi 1,44[m2] 
 

 - PC 10-KD 130x120/35 [OW]- 2 szt.- Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 130x120/35[cm] opar-
ta na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Klapa wyposaŜona jest w osłony 
przeciwwiatrowe – owiewki. Powierzchnia czynna oddymiania klapy, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 
1,17[m2]. Skrzydło klapy wypełnione jest poliwęglanem 3 – komorowym o grubości 10[mm], otwierane 



 

 138

elektrycznym siłownikiem zębatkowym ZA 155/1000-BSY-HS (24VDC/2,5A/1500N/1000mm). Powierzch-
nia geometryczna klapy wynosi 1,56[m2] 
 
Dodatkowe elementy: 
 
Napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A lub Napęd łańcuchowy bliźniaczy 24V, 600 N / 
350mm / 2A / rozstaw łańcuchów: 1,0m 
Centrala oddymiania modułowa 4A lub 16A 
Akumulator 12V / 2,2 Ah (2 szt. do centrali 4A) 
Moduł przekaźnika odłączającego 
Moduł impulsu dla central oddymiania RZN-K lub RZN –M 
Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym 
Czujka dymowa optyczna MPD 821 z gniazdem UBFXBASE-ND 
Przycisk przewietrzania z jednym wyłącznikiem automatyki 
 
 
Sygnalizator wiatrowo-deszczowy 

[OW] 

23.3 SPRZĘT 

23.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne określenia dotyczące sprzętu podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 

23.4 TRANSPORT 

23.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

  

23.4.2. Składowanie  materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

23.5  WYKONANIE ROBÓT 

23.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.  

 

23.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
23.6.1. Przed przystąpieniem do robót  

• NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość po-
twierdzona jest przez producenta. 

• NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
• W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
 

23.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
• kontrolę materiałów 
• bieŜącą kontrolę, 
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23.7 OBMIAR ROBÓT 

23.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 

23.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 klapy dymowej z osprzętem i sterowaniem. 

23.8 ODBIÓR ROBÓT 

23.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 

23.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

23.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

23.9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 
robót z kosztami zakupu i transportem 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
- Zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony środowiska, 
-ustawienie i rozebranie rusztowań , 
- załadunek i wywóz gruzu i odpadów budowlanych 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
 

23.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne 
dotyczące klap dymowych 
PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
uŜytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpoŜarowych klap 
odcinających 
PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji uŜytkowych. Część 2: PrzeciwpoŜarowe 
klapy odcinające 
 

24. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

24.1. WSTĘP 

24.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych  z płyt gipsowo-kartonowych oraz włókonowo cementowych, wraz z obudowami 
przy uŜyciu tych samych systemów. 

24.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

24.1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montaŜu ścianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wełną mineralną, zwy-
kłych, wodoodpornych, ognioodpornych. 
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24.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych  z płyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
24.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO  
„wymagania ogólne" pkt. 5 

24.2. MATERIAŁY 

24.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wyma-
gania ogólne" pkt 2. 

24.2.2 Przyjęto system ścian z płyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niŜ rigips 
 
Okładzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze polski aprobatą 
techniczną itb nr at-15-2670/97- niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej itb nr lp-756.2/95.  
Konstrukcja nośna- stalowe profile ścienne typu u i c dostępne w handlu- atestowane. 
Wypełnienie – wełna mineralna 
Mocowanie- wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm. 
Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoŜy gipsowych, okładziny ceramiczne. 
W pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m. 
 
 
NaleŜy stosować płyty gr. 12,5 mm oraz pojedyncze płyty jako obudowy.  

 

24.3 SPRZĘT 

24.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w STO „Wymagania ogólne” pkt.3 

 

24.4 TRANSPORT 

24.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

24.5. WYKONANIE ROBÓT 

24.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

24.5.2. NaleŜy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  
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• Stosować właściwy gips szpachlowy.  

• Pamiętać o taśmie do spoinowania.  

• Docinać kształtowniki na Ŝądany wymiar tylko noŜycami do blachy  

• Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  

• Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających 

przed jego opadaniem („płynięciem”).  

• Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do 

ścian, stropów i podłoŜa celem eliminacji przenikania dźwięku.  

• Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zaleŜności od wysokości ścianki i jej 

funkcji wg wskazań producenta. 

• Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 

producenta.. 

• Dla ścian z drzwiami : profile cw ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w 

tym samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe ua, w profile cw wmontować drewniane 

laty. 

• W miejscach montaŜu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 

• Przed połoŜeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować do-

datkowo płytę w miejscach naraŜonych na bezpośrednie działanie wody.  

 
 
 
24.5.3. MontaŜ ścian z podwójnym opłytowaniem: 

Wytyczanie ściany - przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otacza-
jące ściany i stropy. Przy ścianach wyŜszych niŜ 3 m do wyznaczania pionu naleŜy uŜyć niwelatora lase-
rowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaŜ poziomica nie daje dostatecznej dokładności 
pomiaru.  

Profile przyłączeniowe - profile przyłączeniowe uw mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwer-
salnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoŜa muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

Profile słupkowe - profile cw muszą wchodzić w górny profil uw na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil 
CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza 
się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zaleŜności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się 
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się 
na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie po-
winna być mniejsza niŜ 30 cm. Jeśli tak nie jest, naleŜy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odle-
głość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  

Pokrycie pierwszej strony ściany - pokrycie pierwszej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia pły-
ty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym 
pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 
połoŜenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłoŜu, lecz być podniesione o ok. 
10 mm. U góry naleŜy pozostawić 5 mm szczelinę umoŜliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wy-
pełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mo-
cowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej war-
stwy.  

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułoŜeniu w środku 
ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), naleŜy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szkla-
ną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mo-
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cowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych 
wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyty 
szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu 
stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje 
ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie naleŜy prowadzić jednocześnie 
po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montaŜu. JeŜeli wysokość ściany jest 
większa niŜ długość płyty, sztukowanie płyty naleŜy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztu-
kówki nie powinny być krótsze niŜ 30 cm. 

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub kleić 
płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów  samogwintujących sys-
temowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.  
Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia spoin 
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
 
Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt moŜe być montowana bezpośrednio do pierwszej warstwy 
płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy uŜywać wkrętów  
samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer cd 1,53x10x18 przy pły-
tach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 12,5mm uŜywać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm. 

Ścianka instalacyjna - przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych naleŜy pamię-
tać, Ŝe wewnątrz profili moŜna prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niŜ połowa szero-
kości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych naleŜy zastosować specjalną konstrukcję tzw. 
Ściankę instalacyjną. Do montaŜu takiej ściany zwykle uŜywa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje 
się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron 
łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 
1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie 
muszą przenosić obciąŜeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą 
mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i na-
leŜy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili 
CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności powietrza naleŜy stosować płyty gkbi w oby-
dwu warstwach. Przy montaŜu urządzeń sanitarnych naleŜy stosować specjalne stelaŜe montaŜowe, które 
przejmują duŜą część obciąŜeń zmniejszając odkształcenia ściany. StelaŜe montuje się do konstrukcji no-
śnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) moŜna przystąpić do montaŜu in-
stalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaŜy za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy 
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia 
roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest teŜ na całej powierzchni wewnętrznej, po 
obu stronach ściany instalacyjnej. 

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych moŜna wykonać 
ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o 
średnicy nie większej niŜ 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki 
moŜe być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry bę-
dzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty gkbi lub pojedyncza płyty 
grubas. 

 

24.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

24.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.6 
 
24.6.2. W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 
- wymiary płyt (zgodność z tolerancją) 
- wilgotność i nasiąkliwość 
- obciąŜenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
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24.6.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 1,5mm na 1mb i ogółem 
3mm w pomieszczeniach 3,5mm wysokości. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem 
3mm na całej powierzchni. 

 

24.7. OBMIAR ROBÓT 

24.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „wymagania ogólne" pkt 7. 
 
24.7.2. Jednostka obmiarowania   
Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy). 
Powierzchnię oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoŜa lub warstw wykonawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Z powierzchni płyt nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń jeśli ich powierzchnia jest 
mniejsza niŜ 0,5m2. 
Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez in-

spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

24.8. ODBIÓR ROBÓT 

24.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
24.8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

24.8.3.  JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku naleŜy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
24.8.4. Odbiór  
A. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumenta-

cją projektową. 
 
B. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,. 
 

24.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

24.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

24.9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do wys. 4m- przygotowanie podłoŜa 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe  
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24.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

24.10.1 Normy 
PN-72/B-10122       Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych 
PN-93/B02862   Odporność ogniowa 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 90040, Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarzą-
dzania systemami zapewnienia jakości. 
 
24.10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator- Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo- kartonowych w budownictwie”- wydanie IV- Kraków 1996 
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo- kartonowych  

 

25.  SUFITY PODWIESZANE 

 

25. 1 Wstęp 

25.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru funkcyjnych, 
modułowych sufitów podwieszanych wykonanych z dopuszczonych materiałów takich jak:  

- sprasowana wełna mineralna z domieszkami o licu pokrytym malowanym welonem z włókna szklanego i 
środkiem bakteriobójczym. 
- sprasowana wełna mineralna z domieszkami o licu malowanym farbą akustyczną 
- wełna szklana zabezpieczona przed pyleniem o licu pokrytym malowanym welonem z włókna szklanego  
- stal malowana proszkowo pokrywana środkiem bakteriobójczym 
 

25.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pk.1.1 

25.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykona-
nie sufitów podwieszonych-modułowych w pomieszczeniach przewidzianych przez projekt wykonawczy. 

25.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi 
oraz zaleceniami producenta. 

25.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami InŜyniera.   

25.2 MATERIAŁY 

25.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 2. 
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SYSTEMY 

a) sufity rastrowe aluminiowe z oczkiem prostokątnym wielkości 5x30cm. 

b) sufity akustyczne nie gorsze niŜ Neeva Armstrong R.X.6 

c) Armstrong OPTIMA Canopy 1200x1200 system R.X.15 

d) Sufit z płytami mineralnymi z krawędzią Vector zapewniającą ukrycie rusztu. R.X.2 

e) obudowy g-k 

f) sufit podwieszany - obudowa z płyt  EI120 nie gorsze niŜ Promat Promatect 

LUB RÓWNOWAśNE 

25.2.2 Płyta sufitowa 

a) RASTER OPEN LINE 50x300- Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300 mm, rozmiar oczka w świetle: - 40 x 
290 mm. Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 10 mm i wys. 
40 mm. Elementy montowane są w dwóch poziomach, z przesunięciem o 2 cm 
 
Parametry techniczne: 
- waga - 2,80 kg/m2 
- ilość mb profili/m2 - 23,35 mb/m2 
- pow. otwarta sufitu - 76,65 % 

- profil nośny I 2400/3000 mm - 0,70/0,56 szt/m2 
- złoŜone panele 1200x600 

 

 

 

 

b) sufity akustyczne nie gorsze niŜ Neeva Armstrong R.X.6-  
Krawędź: Boar,  
Wymiar płyty: 1200x600x18mm, 
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 Rama sufitu: Profil Axiom 100 malowany na budowie na kolor,  
Profile widoczne: profil nośny Peakform T15 w kolorze czarnym, 
 Klasa pochłaniania płyt: A 

 

c) Armstrong OPTIMA Canopy 1200x1200 system R.X.15- Dekoracyjne płyty swobodnie wiszące lub na 
ruszcie grupującym 

Rodzaj płyty: OPTIMA Canopy 
Kształt: DuŜy Prostokąt 
 
Wymiar płyty: 1200x2400x22mm 
Sposób konfiguracji płyt: szczeliny między płytami w grupach 152 mm (wielokrotność 51mm) 
Kolor płyty:  Global White 
 
d) Sufit z płytami mineralnymi z krawędzią Vector zapewniającą ukrycie rusztu. R.X.2- Sufit z płytami mi-

neralnymi z krawędzią Vector zapewniającą ukrycie rusztu 

Rodzaj płyty:         SAHARA 
Wymiar modułowy płyt:        600x600mm 
Pochłanianie dźwięku alpha w:      0,65 
Izolacyjność akustyczna Dnfw:  35dB 
Maks. wilgotność względna:       95% 
Kolor płyt:         Global White 
Reakcja na ogień:        A2 – s1, d0 
Profile rusztu:     Prelude T24 Peakform z poprzeczkami XL² 
Profil przyścienny:   schodkowy do krawędzi Vector 

 

25.2.3. Ruszt 

Ruszt sufitu - montaŜ  

a) Zamontuj profil przyścienny do ściany stosując odpowiednie mocowania w rozstawie nie większym niŜ 
300mm. Dotnij płytę na wymiar tak, aby pozostawić maksymalnie 5mm szczeliny pomiędzy krawędziami płyty 
a pionowym elementem kątownika przyściennego. Umieść stopkę profilu usztywniającego Peakform 24 o od-
powiedniej długości, uzaleŜnionej od szerokości korytarza, w szczelinie płyty z krawędzią SL2. Umiejscowienie 
profili usztywniających powinno, w miarę moŜliwości, odpowiadać połoŜeniu elementów mocujących profil 
przyścienny do ściany. Płytę wraz z profilem usztywniającym naleŜy oprzeć na dolnej półce kątownika schod-
kowego. Podczas montaŜu płyt typu plank zaleca się unikanie ich dociskania. Sytuacja taka mogłaby nieść ry-
zyko zbytniego ściśnięcia płyt, co spowodowałoby utrudniony, jeśli nie niemoŜliwy, demontaŜ sufitu. Sufit sys-
temowy C.H.1 jest układem samonośnym bez konieczności podwieszania profili. Profile poprzeczne usztywnia-
jące płytę naleŜy podwiesić 100mm od oprawy oświetleniowej liniowej. Tam, gdzie występuje poszerzenie 
korytarza między płytami naleŜy zamontować podwieszony profil główny Peakform T15. 

b) Zamontuj kątownik przyścienny schodkowy dostosowany do krawędzi Vector (BPT 7875 G) do ściany stosu-
jąc odpowiednie mocowania w rozstawie nie większym niŜ 450mm. NaleŜy zastosować spręŜyny przyścienne 
(BPA 1796) tak, by odsunąć płytę od ściany i zapewnić jej właściwe ułoŜenie względem profili rusztu i sąsied-
nich płyt. Zamontuj profile główne Prelude 24 Peakform (BP 314032 A) do stropu w rozstawie co 1200mm 
osiowo za pomocą odpowiednich wieszaków rozmieszczonych równieŜ co 1200mm lub w rozstawie wynikają-
cym z obciąŜenia rusztu. W przypadku duŜego obciąŜenia rusztu, np. duŜego cięŜaru urządzeń technicznych, 
profile główne powinny być zamontowane w rozstawie co 600mm osiowo. Zamontuj profile poprzeczne Prelu-
de 24 XL² 1200mm pomiędzy profilami głównymi w rozstawie osiowym co 600mm, aby utworzyć moduły o 
wymiarach 1200x600mm. Zamontuj profile poprzeczne Prelude 24 XL² 600mm centralnie pomiędzy profilami 
poprzecznymi 1200mm aby utworzyć moduły 600x600mm. Zarówno profile główne jak i profile poprzeczne 
musza być podwieszone w odległości 600mm od ściany, aby uniknąć przeniesienia nadmiernego obciąŜenia na 
profil przyścienny. Odległość tę naleŜy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciąŜeń. Wsuń do 
oporu głębsze wycięcie krawędzi z dwiema szczelinami (krawędź "A" -  o dwustopniowym wycięciu) na stopkę 
profilu. Unieś przeciwległą krawędź płyty (krawędź "B" z pojedynczym wycięciem) ponad ruszt tak, by szczeli-
na mocująca płyty znalazła się na poziomie stopki konstrukcji. Przesuń płytę tak, by szczelina mocująca w 
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krawędzi "B" wsunęła się na stopkę profilu. Zwróć uwagę, by szczelina dostępu na krawędzi "A" opadła do 
właściwego poziomu tak, by powstała jednorodna płaszczyzna sufitu. 

 

c) Płyty nie gorsze niŜ Optima Canopy powinny być instalowane wewnątrz budynków. MontaŜ powinien być 
wykonywany przez co najmniej dwie osoby. Płyty nie gorsze niŜ Optima Canopy nie naleŜy ciąć, przewiercać 
ani zmieniać jej kształtu. Wybierz właściwy schemat układu ramy dostosowany do projektu rozmieszczenia 
grupy płyt nie gorszych niŜ Optima Canopy – schemat określa wymiar ramy. W przypadku konieczności utwo-
rzenia ramy o długości większej niŜ długość pojedynczego profilu (3658mm) do połączenia profili ramy uŜyj 
łącznika wzdłuŜnego profili U o długości 254 mm. Rama powinna być dłuŜsza o 51 mm z kaŜdej strony odmie-
rzając od krańcowych punktów podwieszenia płyty. Cięty profil ramy w kolorze czarnym pomaluj czarną farbą 
lub czarnym markerem. Rama złoŜona z profili U jest układem dwupoziomowym, niŜszy poziom, w którym 
profil U jest odwrócony ramionami w dół, jest poziomem podwieszanym do stropu oraz stanowiącym podpar-
cie płyt; górny poziom, w którym profil jest ustawiony jak litera U stanowi wyłącznie wsparcie dla płyt nie gor-
szych niŜ Optima Canopy. W miejscach krzyŜowania się profili U zastosuj łącznik krzyŜowy stabilizujący połą-
czenie pod kątem prostym. Linki podwieszające rozmierz co 1219 mm wzdłuŜ profilu U z dolnego poziomu 
ramy, dolne regulatory końców linki przełóŜ przez otwory profilu U i przykręć od spodu nakrętkami. - Zamontuj 
nakrętkę montaŜową o wymiarze wewnętrznym średnicy 6mm do stropu konstrukcyjnego, następnie uŜywając 
nakładki do nakrętki montaŜowej przymocuj linkę podwieszającą. Potrzeba 4 haków – 2 wysokich i 2 niskich 
na kaŜdy panel montowany na ramie (płyty o wymiarze 1200x2400mm naleŜy montować na 6 hakach – do-
datkowe dwa na środku dłuŜszej krawędzi). Haki tej samej wysokości montowane są przeciwlegle. W przy-
padku płyt o dwóch róŜnych typach krawędzi najpierw trzeba określić umieszczenie haków wysokich – do 
podwieszenia na wyŜszym poziomie ramy z profili U ramy oraz haków niskich – do podwieszenia płyty na niŜ-
szym poziomie ramy, tak aby uzyskać właściwy układ płyty na ramie. Haki powinny być zwrócone w tę samą 
stronę. Szyna montaŜowa umieszczona od spodu płyt Optima Canopy ma oznaczony środek, aby pomóc w 
odpowiednim przykręceniu haków; oznaczenie powinno przechodzić przez środek specjalnego wycięcia w pod-
stawie haka, wycięcie zawsze powinno być skierowane na zewnątrz płyty. Pomocniczo zaznaczono teŜ niesy-
metryczne miejsce montaŜu haków (w odległości 203 mm od środka szyny) wymagane przy niektórych ukła-
dach grup płyt – np. przy układzie liniowym Nakrętki śrub do przykręcenia haków znajdują się w szynach mon-
taŜowych paneli, naleŜy je przesunąć w miejsce montaŜu i przykręcić śrubami znajdującymi się w zestawie 
razem z hakami mocującymi. Płytę wyposaŜoną w 4 haki naleŜy obrócić o około 10 stopni poniŜej miejsca 
krzyŜowania się profili ramy tak, aby hak był skierowany w stronę profilu, na którym ma być zamontowany. 
Podnieś panel, aby szyna montaŜowa z tyłu płyty dotknęła poziomu dolnego profilu U podwieszonej ramy, 
następnie obróć panel, aby pionowa część haków dotknęła profili U. Powoli opuść panel tak, aby haki zaczepiły 
się o dolny i górny profil U formujący ramę. Czynności powyŜsze powtórz dla wszystkich płyt instalowanej gru-
py. 

 

d) Zamontuj profil przyścienny C na wymaganej wysokości stosując odpowiednie mocowania w rozstawie nie 
większym niŜ 450mm. Zamontuj profil U (BPM 300100 G) do stropu na wymaganej wysokości stosując wie-
szaki noniuszowe typu Combi Nonius (BPM 300166) oraz odpowiedniej długości noniusz. Połącz wzdłuŜnie 
profile U za pomocą łącznika do profilu U (BPM 300119). Upewnij się, czy wszystkie wycięte fabrycznie w pro-
filu U otwory znajdują się w jednej linii. Zamocuj Profil U do ściany  za pomocą uniwersalnej klamry przyścien-
nej (BPM 300140). Zamontuj profil zaciskowy typu A (BPM 311022) prostopadle pod profilami U łącząc je za 
pomocą łączników profilu U z profilem A (BPM 300105 G) spiętych klipsami łączącymi (BPM 300120). Zamon-
tuj płyty Clip-In wciskając je w szczeliny dwóch równoległych profili zaciskowych A. Krawędzie docinanych płyt 
naleŜy docisnąć do profilu przyściennego systemowymi spręŜynami dociskowymi. W celu wyjęcia płyty stosuje 
się specjalne narzędzie do wyjmowania płyt (BPM 311046). Zalecane jest fabryczne wykonanie wszystkich 
wycięć w płytach. 

25.3 SPRZĘT 

25.3.1. Ogólne określenia dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 3 

25.3.2. Do prawidłowej instalacji sufitu podwieszonego naleŜy wykorzystać następujące narzędzia: miarka 
(5m), poziomnica (laserowa lub wodna), sznur traserski, linki lub Ŝyłki do naciągania, kombinerki, kątownik, 
noŜyce do blachy, wiertarka elektryczna, śrubokręty, młotek, nóŜ do tapet, przymiar do cięcia płyt, elektryczne 
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narzędzia do cięcia metalu. W zaleŜności od wysokości podwieszenia naleŜy uŜyć drabin, rusztowania lub rusz-
towania przesuwnego 

25.4 TRANSPORT 

25.4.1. Ogólne określenia dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 4 

25.4.2. Transport na miejsce wbudowania odbywa się mechanicznie (winda) lub ręcznie. Wszystkie elementy 
sufitu z wyjątkiem profili dłuŜszych niŜ 2,0 m mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem 
ostroŜności, aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. Płyty sufitowe                         
i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montaŜem. Kartony nie 
mogą być rzucane lub toczone po ziemi, powinny leŜeć na płasko. 

25.5 WYKONANIE ROBÓT 

25.5.1. Ogólne określenia dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 5 

Sufity winny być instalowane w zakresie temperatur 11-35º. MontaŜ sufitu powinien odbywać się po zakoń-
czeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu (takich jak wylewki, mokre jastrychy, malowanie itp.). 
NaleŜy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montaŜu sufitu. Po 
zamontowaniu sufitu naleŜy unikać prac powodujących zakurzenie lub zapylenie, mogących doprowadzić do 
osiadania kurzu/pyłu na płytach sufitowych. 

W płytach sufitowych moŜna mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia (czujki alarmowe, głośniki 
itp.) o wadze nie przekraczającej 20dag. Lampy kierunkowe 

i modułowe powinny być niezaleŜnie podwieszone. Alternatywnie ich cięŜar moŜe być przeniesiony na kon-
strukcję sufitu podwieszonego za pomocą dodatkowych Ŝeber. Maksymalny cięŜar dodatkowy przenoszony 
przez konstrukcję sufitu nie moŜe przekraczać 5 kg/m2. KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić moŜliwości obciąŜenia 
rusztu systemowego u producenta. 

Podczas montaŜu sufitu naleŜy przestrzegać podstawowych przepisów BHP. 

25.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

25.6.1. Ogólne określenia dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 6 

25.6.2. Tolerancje wykonania 

Dopuszczalna jest odchyłka od poziomu sufitu ±2mm na długości 3,60m. Profile docinane przy ścianach po-
winny być o 3-4mm krótsze. 

 

25.7 OBMIAR ROBÓT 

25.7.1. Ogólne określenia dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 7 

25.7.2. Jednostką obmiaru jest w zaleŜności od przyjętego systemu rozliczania: 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 
- mb (metr bieŜący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 
- szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

 

25.8 ODBIÓR ROBÓT 

25.8.1. Ogólne określenia dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”, punkt 8 
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25.8.2.  NaleŜy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy zamo-
cowaniami profili przyściennych. NaleŜy sprawdzić prawidłowość zamocowania elementów dodatkowych w 
suficie (lampy, czujki, kamery, głośniki itp.).  

 

25.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

25.9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

25.9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do wys. 4m 
- roboty podstawowe i czynności pomocnicze 
- wykonanie podkonstrukcji pod sufity  
- dostawa gotowych modułów sufitowych i ich montaŜ 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

25.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań 
 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne uŜywane w budownictwie. Wskaźnik pochłania-
nia dźwięku 
 PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budow-
lanych 

 
 
 

26. TYNKOWANIE 

 

26.1. WSTĘP 

26.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych cementowo- wapienne i gładzi gipsowej. 

26.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 26.1.1 

26.1.3. Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtu-
jącą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, ilość warstw i tech-
nikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze", 
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Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.1.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2. 

26.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznacza-
ją: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
26.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

26.2. MATERIAŁY 
26.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

26.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 
26.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜ-
na stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

26.2.4. Piasek 
a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
b. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 
c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

26.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
 
Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 „Cementy 
powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy 
dobierać w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
26.3. SPRZĘT 
26.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

26.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać moŜliwością korzystania z na-
stępującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej,  pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

26.4. TRANSPORT 
26.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

26.4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement 
i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
moŜna przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym za-
wilgoceniem  
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoce-
niem. 

26.5. WYKONANIE ROBÓT 
26.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

26.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
26.5.3. Przygotowanie podłoŜa 

a. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.. Spoiny w murach z 
bloczków silikatowych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. JeŜeli mur wykonany jest na spoinę pełną naleŜy je wyskrobać 
na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
26.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
a. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/8-10100. 
b. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN-

70/B-10100. 
c. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy. 
d. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
e. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych, 
f. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-

stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

g. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienaraŜonych na zawil-
gocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 

26.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
26.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt 6. 

26.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 2 niniej-
szej specyfikacji. 

26.6.3. Badania w czasie robót 

a. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsy-
stencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

26.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
  Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoŜy,  
-mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
-przyczepności tynków do podłoŜa,  
-grubości tynku,  
-wyglądu powierzchni tynku,  
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
26.7. OBMIAR ROBÓT 
26.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
26.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wyso-
kości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
 
26.7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
26.8. ODBIÓR ROBÓT 
26.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
26.8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 

odbiór podłoŜa odbywa czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć. 

26.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany.W takim przypadku naleŜy tynk poprawić i przed-
stawić do ponownego odbioru, 

 
26.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z doku-
mentacją projektową. 
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie więcej niŜ 3  długości  kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości, 
poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm  w całej powierzchni mię-
dzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przeni-
kających z podłoŜa, pleśni  itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

 

26.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
26.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

26.9.2 Cena ryczałtowa  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 

26.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
26.10.1. Normy 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

27. PRACE MALARSKIE  

27.1. WSTĘP 
27.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z  wykończeniem wierzchnich ścian wewnętrznych 
 
27.1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

27.1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie warstwy podkładowej - gruntującej 
- nałoŜenie warstwy końcowej -  co najmniej 2 krotne malowanie 
 
Wielkość powierzchni została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 
27.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Techniczna. 
 
27.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 
poleceniami InŜyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „ Instrukcja Techniczna” 
punkt „ Obróbka – Wskazówki”  
 
27.2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu powłok malarskich latexowych są: 
-nie gorsze niŜ StoPlex W – wodny gotowy do uŜycia środek gruntujący, wzmocniony siloksanem 
- nie gorsze niŜ StoColor Latex 5000 – jedwabista  farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro, 
bez środków konserwujących (certyfikat TUV) i powodujących efekt foggingu, odporna na działanie pre-
paratów dezynfekujących.  
    - 1 klasa odporności szorowania na mokro wg:  PN-EN 13 300 
    - zdolność krycia: 2               wg: PN-EN 13 300 
    - połysk : 52 – jedwabista   wg: PN-EN 13 300 
    - współczynnik dyfuzji pary wodnej sd = 0,54 – 0,64 [m] – wg : PN-EN ISO 7783-2 
     
27.3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO – „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Obróbka –Wskazówki”  
 
27.4 TRANSPORT. 
Ogólne określenia podano w STO– „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Składowanie” 
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27.5. WYKONANIE ROBÓT. 
27.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- „ Instrukcja techniczna”. 
Prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką  budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
podłoŜe a następnie w zgodnie z instrukcją techniczną nałoŜyć poszczególne powłoki w odpowiedniej ko-
lejności z zachowaniem okresu sezonowania.  
Przed przystąpieniem do prac konieczne jest przeszkolenie wykonawcy przez doradcę technicznego z fir-
my Sto. 
 
 
27.5.2. Przygotowanie podłoŜa. 
Powierzchnię dokładnie oczyścić ( para wodna) . 
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. 
Materiał gruntujący jest gotowy do uŜycia, dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem lub wałkiem. 
 
27.5.3. Wykonanie warstwy wstępnej. 
NałoŜenie warstwy nie gorszej niŜ StoColor Latex 5000 – rozcieńczonej w razie konieczności wodą ok. 
5%. 
 
27.5.4. NałoŜenie warstwy końcowej. 
Po okresie sezonowania, nanieść wałkiem, natryskiem ( urządzenie airless) lub pędzlem kolejną warstwę 
farby – przy b. ciemnych kolorach konieczne jest 3 krotne pomalowanie. 
 
 
27.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Powinny być przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umoŜliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności :  
- zgodności z dokumentacją projektową  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów – EN13300 
- spójności powłok malarskich z podłoŜem 
- grubości powłoki malarskiej – min. 2 warstwy powłoki malarskiej. 
- wyglądu powierzchni malarskiej – powinna być jednolita bez zacieków, przebarwień i rys. 
- wykończenie powłok malarski na połączeniach ścian i stropów, oraz połączeniach z innymi elementami 
niemalowanymi. 
 
27.7. OBMIAR ROBÓT. 
27.7.1 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
 
27.7.2 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i do-
starczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania ro-
bót. 
 
 
27.8. ODBIÓR PRAC  
Odbióru robót malarskich naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – część B :Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4 : powłoki malarskie wewnętrzne i zewnętrzne 
instrukcja ITB nr 387/2003. 
 
 
27.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Cena wykonania robót malarskich obejmuje : zabezpieczenie miejsca prac, dostarczenie materiałów oraz 
wykonanie  podkładu i powłok malarskich, utrzymanie stanowiska pracy w naleŜytym stanie. 
 
27.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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Instrukcja techniczna:  StoPlex W 

Instrukcja Techniczna: StoColor Latex 5000 

28.  SUFITY I OKŁADZINY  AKUSTYCZNE , ODPORNE NA UDERZENIA PIŁKĄ  

28.1. WSTĘP 
28.1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z  wykończeniem wierzchnich ścian wewnętrznych okładziną akustyczną. 
 
28.1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

28.1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- okładzina holu i kawiarni 
- okładzina ścian i sufitu sali sportowej 
- ściana za widownią główną basenu 
 
Wielkość powierzchni została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 
28.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Techniczna. 
 
28.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 
poleceniami InŜyniera.   
 
28.2. MATERIAŁY. 

 
Jednowarstwowe płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem o grubości 25  mm, i szerokości włókna 1 
mm, o tolerancji wymiarowej +/- 1 mm. 

 
Jednowarstwowe płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem o grubości 35  mm, o strukturze gładkiej 
lekko porowatej, o tolerancji wymiarowej +/- 1 mm 
 
28.2.1. Parametry techniczne: Płyt Superfine i Micro 

 
Grubość całkowita płyty 25 mm i 35 mm,  
Spoiwo: magnezyt 
Szerokość włókna drzewnego 1 mm – płyta Superfine 
Struktura drobno porowata – płyta Micro 
CięŜar płyty ok. 11,30 kg/m2 – dla grubości. 25 mm  
CięŜar płyty ok. 19,00 kg/m2 – dla grubości 35 mm 
Wymiary 1200x600x25/35      
Za widownią malowane na kolor  RAL 7035 
Krawędź płyt  AK-01 ( krawędzie fazowane) 
Współczynnik pochłaniania do α=1,00  ( z warstwą wełny mineralnej min 40 mm i odstępem min 200 
mm) 
Przewodność cieplna płyt Heradesign λ=0,080 
Euroklasa Bs1-d0 
Wartość oporu dyfuzyjnego ok. 5 
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Odporność na uderzenie piłka według DIN 18 032-3: 1997-04, klasa 1 
     
28.3. SPRZĘT 
Ogólne określenia podano w STO Wymagania ogólne.  
 
28.4.TRANSPORT. 
Ogólne określenia podano w STO– Wymagania ogólne. 
 
28.5. WYKONANIE ROBÓT. 
28.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- Wymagania ogólne. 
 
28.5.1  MontaŜ płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem 
Montowanie na wkręty sufity i okładziny – Hala Sportowa 
 
Jako okładziny sufitu  materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. ., Heradesign Superfine ( 
struktura włóknista o grubości włókna1 mm), grubości 25 mm w formacie 1200 x 600, krawędź AK-01  
(fazowana po obwodzie). Montowane na podkonstrukcji stalowej CD60,  wieszaki ES (zgodnie z wytycz-
nymi producenta, odporność na uderzenie piłką klasa 1-A ).  MontaŜ przy  pomocy wkrętów systemowych 
4,5x50 z gwintem częściowym T20mm , łebek śruby w kolorze płyty. Inne wkręty naleŜy konsultować z 
producentem zamocowań. 
Płyty montować z przesunięciem lub w rzędach.(Krawędzie płyt fazowane ) .Wysokość opuszczenie sufitu 
względem stropu, powinna wynosić około 80 mm. 
Przestrzeń między sufitem a stropem naleŜy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstości 40 kg/m3) o 
grubości 80 mm. Do płyt nie naleŜy bezpośrednio mocować obciąŜeń większych niŜ 0,7 kg. NaleŜy 
uwzględnić montaŜ cięŜszych  elementów do elementów nośnych konstrukcji. 
Jako okładziny ścian naleŜy zastosować materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. Heradesign 
Micro (struktura drobno porowata),krawędź fazowana po obwodzie AK-01 grubość 35 mm w formacie 
1200x600, montowane na CD 60 i wieszakach ES, za pomocą wkrętów z gwintem częściowym T20 o dł 
60 mm. Przestrzeń między okładzina a ścianą tj. 30 mm naleŜy wypełnić wełną mineralną skalną o gęsto-
ści 40 kg/m3) o grubości 40 mm.  
  
 
Montowanie na wkręty okładziny – Basen 
 
Jako okładziny sufitu  materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. ., Heradesign Superfine ( 
struktura włóknista o grubości włókna1 mm), grubości 25 mm w formacie 1200 x 600, krawędź AK-01 
(fazowana)impregnowana środkiem BFA. Montowane na podkonstrukcji drewnianej z łat drewnianych 
(cheblowanych i impregnowanych pod ciśnieniem) .  MontaŜ przy  pomocy wkrętów w klasie odporności 
na korozję C4  z gwintem częściowym T20mm  .  
Inne wkręty naleŜy konsultować z producentem zamocowań. 
Płyty montować z przesunięciem lub w rzędach.(Krawędzie płyt fazowane ) .Wysokość opuszczenie sufitu 
względem stropu, powinna wynosić około 80 mm. 
Przestrzeń między sufitem a stropem naleŜy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstości 40 kg/m3) o 
grubości 80 mm. Płyty z wełny mineralnej naleŜy zabezpieczyć w worki foliowe o grubość foli do 30µm - 
waŜne: brak wpływu na absorpcję dźwięku .Do płyt nie naleŜy bezpośrednio mocować obciąŜeń więk-
szych niŜ 0,7 kg. NaleŜy uwzględnić montaŜ cięŜszych  elementów do elementów nośnych konstrukcji. 
Jako okładziny ścian naleŜy zastosować materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem np. Heradesign 
Micro (struktura drobno porowata),krawędź fazowana po obwodzie AK-01 grubość 35 mm w formacie 
120x600, impregnowane środkiem BFA. Montowane łatach drewnianych 600x300 (cheblowanych i impre-
gnowanych pod cięciem) montowane za pomocą wkrętów w klasie odporności na korozję C4 z gwintem 
częściowym T20 o dł. 60 mm , kolor RAL naturalny beŜ. Przestrzeń między okładzina a ścianą naleŜy wy-
pełnić wełną mineralną skalną o gęstości 40 kg/m3) o grubości 30 mm.  
 
 Płyty akustyczne powinny mieć moŜliwość wielokrotnego malowania no dowolny kolor RAL ( bez znacz-
nej utraty parametrów akustycznych ) i posiadać15 lat gwarancji na parametry akustyczne.  
MontaŜ płyt z wełny drzewnej naleŜy wykonywać po zakończeniu  
wszelkich prac mokrych i powodujących zapylenie w pomieszczeniu. 
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Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w którym mają być monto-
wane. MontaŜ płyt z wełny drzewnej naleŜy wykonywać po zakończeniu wszelkich prac mokrych i powo-
dujących zapylenie w pomieszczeniu. 
Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w którym mają być monto-
wane. 
 
Wykonawca z zakresu okładziny akustycznej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 
wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki warszta-
towe. 
Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu za-
pewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 
Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
 
 
28.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Powinny być przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umoŜliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności :  
- zgodności z dokumentacją projektową  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów – EN13300 
- Dokumenty dot. materiałów  
- Sprawdzenie zgodności z wzornikami kolorów i faktury  
- Sprawdzenie grubości  
- Weryfikacja dokumentacji powykonawczej 
- MontaŜ zgodny z instrukcją montaŜu producenta 
 
 
 
28.7. OBMIAR ROBÓT. 
28.7.1 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
 
28.7.2 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i do-
starczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania ro-
bót. 
 
 
28.8. ODBIÓR PRAC  
28.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
28.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

 
28.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
28.9.1. Ogólne zasady płatności podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
28.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I Budownictwo ogólne. 
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
PN-EN 13168  Wyroby słuŜce do izolacji termicznej produkowane z wełny drzewnej w warunkach 
przemysłowych 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja  
Certyfikat CE : K1-0751-CPD-209.0-02-01/08 
Atest Higieniczny: HK/B / 0808/02/2008 
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Specyfikacja badania według DIN 18 032-3:  1997-04, badanie wytrzymałości na uderzenia     piłką 
oraz EN 13 964: załącznik D, badanie wytrzymałości uderzeniowej,  
Kod oznaczenia : WW - EN 13168 - L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-Cl3 
 

29. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH 

29.1. WSTĘP 
29.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót okładzinowych z płytek ściennych . 

29.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek gresowych.  

29.1.3. Podstawowe pojęcia: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z 
płytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

29.2. MATERIAŁY 
29.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

29.2.2. Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 

opadami atmosferycznymi.  

• Okładziny ścian naleŜy wykonać z płytek. Klej i fugi według wskazań producenta płytek . 

29.2.3. Płytki ceramiczne: 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 

PŁYTKI ŚCIENNE 60X30 POLER GRANITI FIANDRE- GEODIAMOND WHITE- kolor biały poler nakrapiane 
błyszczącym złotym brokatem 
 
PŁYTKI ŚCIENNE GRANITTI FIANDRE GEODIAMOND,  DIAMOND GREY 30x60 POLER kolor szary poler 
nakrapiane błyszczącym złotym brokatem 
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PŁYTKI ŚCIENNE VOGUEI SYSTEM SQUARE, 20X20- płytki w róŜnych kolorach 
 
PŁYTKI ŚCIENNE SALONI CERAMICA: - NIRVANA D2 5700-139 KENDOB 
 
PŁYTKI ŚCIENNE SALONI CERAMICA: - NIRVANA D2 5700 

PŁYTKI BASENOWE 12,5x25 CASALGRANDE PADANA, SUPERFICIE LUCIDA, KOL CEMENTO 060- okładzi-
na zbiorników, szare matowe 
 
PŁYTKI ŚCIENNE SALONI CERAMICA: -CONNEC PK 6260-326 FLOW- płytki białe z falistym przestrzennym 
wzorem 
 
PŁYTKI ŚCIENNE SALONI CERAMICA: -CONNEC PK 6260 
 
PŁYTKI ŚCIENNE 29,9X29,9 OPOCZNO -GRES ORGANZA, KOL. SZARY 
 
PŁYTKI ŚCIENNE 30X59 SALONI CERAMICA SELF JT 5500 KOL. BLANCO 596 
 
 
29.3. SPRZĘT 
29.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO) „Wymagania ogólne" pkt 3. 

29.4. TRANSPORT 
29.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

29.4.2. Transport materiałów 
Do przewozu naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpły-
wem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym. 
    
29.5. WYKONANIE ROBÓT 
29.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

29.5.2. Przygotowanie do robót  

       W przypadku podłoŜa mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna 
sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 
fragmenty podłoŜa łatwo się kruszą i odpadają, moŜna je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoŜe rysuje się 
trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoŜa (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miej-
scach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" od-
głos. Wszystkie podłoŜa słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoŜa 
nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoŜa, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 
Jest to szczególnie waŜne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające bo-
wiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się 
słabych warstw od podłoŜa razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 
 
PodłoŜe powinno być stabilne.  
W przypadku nowych podłoŜy cementowych i betonowych naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość występo-
wania napręŜeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków 
. Przyjmuje się, Ŝe ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na kaŜdy centymetr grubo-
ści warstwy. Po tym czasie moŜna juŜ wykonywać prace okładzinowe. W przypadku podłoŜy z płyt drew-
nopochodnych lub gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić, czy podłoŜe jest dostatecznie sztywne, tzn. 
czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoŜa polega na ugięciu płyty pod wpływem 
nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niŜ 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoŜe 
będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem napręŜeń skurczowych mogą 
ulec wygięciu i odkształceniu. 
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PodłoŜe powinno być czyste.  
NaleŜy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub Ŝywic. Nawet bardzo stare plamy tych 
substancji na powierzchni podłoŜa osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw 
klejowych. NaleŜy równieŜ usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 
 
PodłoŜa pokryte farbami olejnymi naleŜy dokładnie oczyścić przy uŜyciu opalarki lub specjalnych środków 
chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć po-
włokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 
1/3 pola powierzchni płytki. Następnie naleŜy zastosować emulsję gruntującą.  
 
PodłoŜe powinno być równe.  
Dopuszczalne odchylenia wynoszą:  
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w 
poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówno-
ści do 5 mm oraz drobne rysy moŜna, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą zaprawą 
klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej 
podłoŜe naleŜy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoŜe naleŜy 
pozostawić do naleŜytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (ta-
kich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy 
pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. NałoŜoną zaprawę 
naleŜy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeŜej zaprawie naleŜy wykonać 
rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.  

 
PodłoŜe nie powinno być chłonne.  
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa 
cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoŜa polega na rozlaniu na nim wody i spraw-
dzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłoŜach takich jak gazobeton, 
tynki gipsowe), naleŜy ograniczyć chłonność podłoŜa poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. 
Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoŜy, wzmac-
niając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. PodłoŜa silnie 
nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipso-
wo-kartonowe naleŜy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdąŜyła całkowicie 
wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura 
+20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają ko-
niecznie podłoŜa: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak równieŜ powłoki malarskie oraz nieimpre-
gnowane, a takŜe gipsowo-kartonowe. 
 
PodłoŜe powinno być szczelne.  
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach naraŜonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, na-
tryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina 
ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoŜa moŜe doprowadzić 
do powaŜnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzy-
bienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoŜy wykonanych z bloczków gip-
sowych i płyt gipsowo-kartonowych. 

       Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle na-
stępnego dnia po nałoŜeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, to 
zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułoŜyć izolację w całym pomiesz-
czeniu. 

       Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, 
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek naleŜy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w 
poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 
300x300 mm), jednakŜe jej wymiar rzeczywisty moŜe się do kilku mm róŜnić, zwykle jest mniejszy (np. 
295x295) 
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W miejscach takich, jak ościeŜnica drzwi czy obrzeŜe wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i 
wymiaru całe płytki, niŜ pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą 
przyczepność.  
 
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, naleŜy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej nara-
Ŝać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być moŜliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej wy-
gląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać sy-
metrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szeroko-
ści płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to naleŜy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie uło-
Ŝone były symetrycznie, ale by teŜ pytki przy otworze okiennym nie były docinane. 
 
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podło-
gowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar 
płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach 
ścian i słupach, naleŜy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na naroŜnikach zewnętrznych, zaś 
docięte - w naroŜnikach wewnętrznych. 

Uwaga: w naroŜnikach wypukłych naleŜy wykonywać fazowanie 45stopni! 

       Wysokość glazury w pomieszczeniu  jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. NaleŜy zaplanować ilość i połoŜenie listew do glazury, gdyŜ w tych miejscach będzie 
moŜna ukryć przycięte krawędzie płytek.  
 
NaleŜy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłoŜu do-
tychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn 
ścian i podłóg, na stykach podłoŜy lub posadzek wykonanych z róŜnych materiałów, przy duŜych po-
wierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiega-
jących przez cały budynek. 

       Zaprawę klejową naleŜy dobrać zaleŜnie od rodzaju okładziny, podłoŜa, na którym zostanie ułoŜona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania duŜych płytek 
podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze pod-
łoŜe lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę naleŜy stosować. Na ściany wewnątrz 
pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak juŜ na ścianach z płyt gipsowo-
kartonowych naleŜy uŜyć uelastycznionej zaprawy klejowej.  
 
Przed uŜyciem zaprawy klejowej naleŜy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 
umieszczoną na opakowaniu. NaleŜy sprawdzić jej datę produkcji, termin waŜności oraz wygląd ze-
wnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymać 
się z jej uŜyciem.  
 
Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz 
przez początkowy okres wiązania zaprawy nie moŜe być niŜsza niŜ +5 C, ani teŜ wyŜsza od +30C. Mate-
riały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co 
najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o duŜych rozmiarach zaleca się 
wykonywanie robót w temperaturze zbliŜonej do przyszłej temperatury uŜytkowania pomieszczeń.  
 
 Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymie-
szaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W 
przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny.  
 
Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie 
dociskaną do podłoŜa prostą krawędzią kielni. Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej 
w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachyle-
nia kielni względem podłoŜa w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość 
zębów pacy sprawiają, Ŝe dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a za-
prawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to naleŜy zastosować 
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pacę o większych zębach.  
Wielkość zębów kielni dobiera się w zaleŜności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 
mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niŜ 5 cm, po kielnię z zębami 8 
mm, dla płytek o bokach większych niŜ 20 cm. NaleŜy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony 
płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe.  
 
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy naroŜniku. Płytki docinane zaleca się przyklejać 
na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć naleŜy od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w naroŜach i przy ościeŜach. 
Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym roz-
planowaniem płytek na ścianie.  
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki naleŜy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając 
je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych formatów naleŜy 
delikatnie opukać gumowym młotkiem.  
Stosowanie krzyŜyków dystansowych nie jest konieczne, jednakŜe znacznie ułatwiają zachowanie tej sa-
mej szerokości spoin.  
 
  
W czasie prac naleŜy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej 
zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłoŜu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleŜności od 
rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoŜa oraz otoczenia. Im wyŜsza temperatura i mniej-
sza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach zaprawę naleŜy nakładać na 
małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność rozprowadzonej juŜ warstwy masy kleją-
cej do klejenia moŜna łatwo sprawdzić przez dotyk. JeŜeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, moŜna 
kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę kleju naleŜy usunąć ze 
ściany.  
 
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się juŜ po ułoŜeniu posadzki.  
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny naleŜy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak 
krzyŜyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki naleŜy przemyć wilgotną gąbką.  
 

       Kolor zaprawy moŜna dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania naleŜy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eks-
ploatacji, rodzaju kleju uŜytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje ela-
styczne, to spoina powinna takŜe charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miej-
scach sztywne spoiny, naraŜamy się na ich spękanie. 
 
 Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania naleŜy unikać nadmiaru wody, gdyŜ powoduje ona kru-
chość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo waŜne jest stosowa-
nie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o 
duŜej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny duŜą ilością 
wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoŜe. Brak wilgoci uniemoŜliwia 
właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i 
pylenie. 
 
Do spoinowania okładziny moŜna przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie 
od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułoŜonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłoŜu (np. na istnieją-
cej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzaleŜniony jest od temperatury i 
wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejo-
wej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest spękana 
spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które naraŜone są na obciąŜenia mechaniczne.  
 
Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wykonywa-
nia oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niŜsza niŜ +5oC, ani wyŜsza niŜ 
+30oC. Materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperatu-
rze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyŜ-
szej niŜ 20°C naleŜy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej 
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masy do uŜycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez 
cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów 
powinna wynosić 15-20C.  

 
Przed przystąpieniem do spoinowania naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i 
tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstęp-
nie zwilŜone wodą. Aby podłoŜe było jednolicie głębokie, naleŜy bezpośrednio po ułoŜeniu płytek oczyścić 
spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę 
z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 
 
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, naleŜy jej nadmiar usunąć, ściągając 
go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału naleŜy 
starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aŜ do zakończenia 
spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania naleŜy unikać nadmiernego nasączania 
powierzchni spoiny wodą, gdyŜ nadmiar wody moŜe powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie 
świeŜej fugi ze spoin. 
 
  
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, naleŜy 
dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietyleno-
wego lub poliuretanowego. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe masy uszczelniające układane w 
szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicz-
nych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeli-
ny układa się wówczas równieŜ wyŜej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku 
miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. 
 
  
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, naleŜy świeŜe spoiny w ciągu kilku pierwszych dni 
utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie naleŜy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wy-
łącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spo-
inowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niŜ 2-3 mm. W odstępach nie większych niŜ 3 m naleŜy pozo-
stawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Płytki ścienne  muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 
 
29.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
29.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na sprawdzeniu : 
naleŜytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk 
polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
 
-prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuŜ dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
 
-prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłoŜenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością 
do 0,5 mm 
 
-wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm  

 
29.7. OBMIAR ROBÓT 
29.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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29.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) . 
 
29.8. ODBIÓR ROBÓT 
29.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
29.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór podłoŜa musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawi-
dłowo 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlo-
wanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 
Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określo-
na w umowie. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜo-
ne wady w wykonanych okładzinach. 
 

29.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 29.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

29.9.2. Cena jednostkowa: 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułoŜonych płytek wg ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
 

29.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jako-
ści   
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych 

 
 
30. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

30.1. WSTĘP 
30.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i podłoŜy. 

30.1.2. Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

30.1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoŜy  obejmujących :    

• Warstwy wyrównawcze 
• Wylewki samopoziomujące 
• Wykładziny PCV 
• Linoleum i linodur 
• Płytki gresowe 
• Płytki kwasoodporne 
• Podłogi antyelektrostatyczne 
• Wykładziny dywanowe 
• Parkiety 
• Posadzki Ŝywiczne epoksydowe 
• Posadzki z Ŝywicy poliuretanowej 
 

30.1.4. Podstawowe pojęcia 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
30.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

30.2. MATERIAŁY 
30.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO  „wy-

magania ogólne" pkt 2. 

30.2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom nor-
my pn-88/b-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜ-
na stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-
cze organiczne, oleje i muł. 

30.2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy pn-79/b-06711 „kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
30.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy pn-90/8-14501 „zaprawy budowlane 
zwykłe". 

 
30.2.5. Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych 
 
30.3. SPRZĘT 
30.3.1 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

30.4. TRANSPORT 
30.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

30.4.2. Transport  materiałów 
 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nad-
miernym zawilgoceniem. 
 
30.5. WYKONANIE ROBÓT 
30.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

30.5.2. Płyty styropianowe do podłóg i stropów  
Płyty układane są luźno na podłoŜu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. Mniejsze 
nierówności płyty stropowej zostają skompensowane przez spręŜyste płyty izolacyjne bez konieczności 
kładzenia dodatkowej warstwy wyrównującej. 
Płyty moŜna łatwo przycinać przy uŜyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy uŜyciu noŜa 
moŜna dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 
 

30.5.3. Wylewki betonowe. 

Wylewka betonowa grubości 5-6 cm, z betonu B-20, układana na warstwie istniejącej izolacji termicznej i 
akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami polietyleno-
wymi fibermesh, dodawana do betonu w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki. 

Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką 
styropianową do 0.5 cm. 

W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - naleŜy wykonać dylatacje posadzek. 
Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek sty-
ropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoŜa na min. 0.5 grubości płyty. 

Dokładność wykonania – odchyłki po przyłoŜeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 

 

30.5.4. Wylewki samopoziomujące. 

Jako podkład pod wykładziny PCV i dywanowe  – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe 
(np. Ceresit cm-2). Przed wykonaniem wylewki podłoŜe betonowe musi zostać zagruntowane – prepara-
tem określonym przez producenta wylewki.  

 Od poprawności przygotowania podłoŜa zaleŜy wygląd i  trwałość podłogi. Wykładziny z pcw moŜna 
układać na   dowolnym podłoŜu, dopuszczonym do stosowania w   budownictwie, naleŜy jednak prze-
strzegać, aby było ono:  
 1) równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i   spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoŜa, ta-
kie jak   ziarnko piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny.  
 
Miejsca te będą szczególnie naraŜone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoŜa moŜemy posłuŜyć 
się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłoŜem są nieregular-
ne i dość duŜe, konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą 
 
 2) suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie moŜe  przekraczać 3% wag. Dla podłoŜa cemento-
wego. Przy dobrej wentylacji świeŜy beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na wy-
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schnięcie (około 24 h/1 mm  grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoŜa 
metodą zatwierdzoną przez zamawiającego. 
 
 4) czyste i niepylące.  
 
 5) wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.  
 
6) wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 
  
30.5.5. Wykończenia posadzek 

30.5.5.1 Płytki podłogowe 

Nie gorsze niŜ PŁYTKI GRESOWE 30x60 GRANITI FIANDRE , BLACK PLATINNUM, TEXTURE 1 WAVE 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI GRESOWE 20x20 CASAL GRANDE PADANA , NEBRASKA RETICALO R12-
V4(A+B+C) 8MM 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI BASENOWE 25x25 CASALGRANDE PADANA, SUPERFICIE PINHEAD, KOL EBANO 
070- R11 C 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI BASENOWE 25x25 CASALGRANDE PADANA, SUPERFICIE MATT, KOL CEMENTO 
060 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI BASENOWE 25x25 CASALGRANDE PADANA, SUPERFICIE PINHEAD, KOL CEMENTO 
060 R11 C 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI GRESOWE CASALGRANDE PADANA , METEOR, GRAFITE 15x60, 30x60, 45x60 
60x60, 90x60, 120x60 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI GRESOWE 30x60 TEXTURE GRANITI FIANDRE GEODIAMOND DIAMOND YELLOW 
Nie gorsze niŜ PŁYTKI KWASOODPORNE- KAMIONKA SZLACHETNA MVTEC, 15MM, 298X298, NIEPROFI-
LOWANE R-11, KOL. ANTRACYT 
 
PŁYTKI   KWASOODPORNE KAMIONKA SZLACHETNA MVTEC, 15MM,  298X298, NIEPROFILOWANA R-11, 
KOL. ANTRACYT 
 
O właściwościach : 

1. Antypoślizgowe (R9-R11) 
2. Absorpcja wody: 0,01%-0,04% 
3. Siła ugięcia 45n/mm2 – 50n/mm2 
4. Odporne chemicznie 
5. Odporne na zabrudzenia 

 
 
 Do uzyskania dobrej posadzki muszą być spełnione następujące warunki: 
 
 1. Odpowiednie podłoŜe 
 2. Dobrej jakości wykładzina podłogowa 
 3. Odpowiednia instalacja (montaŜ) wykładziny na podłoŜu 
 
Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe musi być: 
 
 1. Równe (płaskie) 
 2. Suche 
 3. Twarde 
 4. Czyste 
 5. Odpowiednio porowate 
 6. Bez pęknięć i szczelin 
  
Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm. 
Zawsze zaleca się stosowanie masy samopoziomującej na całej powierzchni podłogi. NaleŜy jednak pa-
miętać, Ŝe masa nie słuŜy do wyrównywania odchyleń powierzchni pomieszczenia, tylko do niwelowania 
miejscowych nierówności podłoŜa, zgodnie z powyŜszymi zaleceniami. 
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Ad.2.Zawartość wilgoci w podłoŜu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna od-
powiadać normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna pomieszczenia nie powinna prze-
kraczać 75% r.h. 
Wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
 
Ad.3.PodłoŜe  nie moŜe być kruche ani łuszczące się. 
 
Ad.4. Przed kaŜdą czynnością (gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i przede wszystkim 
przed klejeniem) naleŜy dokładnie odkurzyć lub zamieść podłoŜe. W celu uzyskania czystej i gładkiej po-
wierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pyłów i piasku. 
 
Ad.5. Porowatość moŜna sprawdzić przez umieszczenie kropli wody na podłoŜu. Kropla powinna zniknąć 
w czasie 1-10 minut. W przeciwnym wypadku naleŜy odpowiedniego zagruntować podłoŜe (zwiększając 
lub zmniejszając porowatość).   
 
Ad.6. Ubytki, pęknięcia i szczeliny powinny być wypełnione przy uŜyciu odpowiednich do tego celu mas i 
zapraw. Zaś w przypadku występowania szczelin dylatacyjnych lub połączeń ruchomych podłoŜa, wykła-
dzina powinna być połoŜona aŜ do miejsca łączenia, na które powinno być nałoŜone odpowiednie plasti-
kowe lub metalowe zakrycie. 
 
    
30.5.5.1.1. Klejenie 

 
Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej moŜna przystąpić do klejenia. 
Praktycznie kaŜdy producent posiada w swojej ofercie kleje odpowiednie do klejenia pcw. 
Firma gerflor poleca kleje firm m.in.: „bostik”, „henkel”, „uzin”, „kiesel“, „mapei“, „forbo“. 
Ilość kleju dozuje się przez uŜycie odpowiedniej ząbkowanej szpachli - 300-350 g/m2 (np. Numer b1). 
Nie wolno stosować ani mniejszej, ani większej ilości ! Zawsze naleŜy postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta kleju. 
 
Po połoŜeniu kleju naleŜy odczekać kilka minut aŜ klej nabierze właściwości kontaktowych. Czasu tego nie 
da się dokładnie określić, zaleŜy on od porowatości podłoŜa, ilości kleju, temperatury otoczenia, cyrkulacji 
powietrza itp. Niezbędne jest tutaj „wyczucie” i doświadczenie instalującego. W przypadku wątpliwości 
naleŜy zasięgać porady u producenta kleju. 
 
Dotyczy wykładzin, których krawędzie łączy się za pomocą sznura spawalniczego: 
Zaraz po przyklejeniu przyciętych kawałków nie wolno przystępować do „spawania”(klejenia) ich krawę-
dzi. Tym bardziej nie wolno chodzić czy stawiać mebli na świeŜo przyklejonej wykładzinie ! 
Trzeba poczekać do całkowitego wyschnięcia kleju, najlepiej ok. 24 godz. 
 
Więcej szczegółów na temat klejenia i układania róŜnych typów wykładzin moŜna zaleźć w przewodniku 
technicznym w katalogu gerflor – wykładziny obiektowe. 
 
 
Do płytek kwasoodpornych naleŜy zastosować fugę odporną na działanie agresywnych czynników che-
micznych na bazie mineralno-nieorganicznej  nie gorszą niŜ: BOTAMENT -BOTON TF 150 KOL.SZARY 
 
 
30.5.5.2. MontaŜ wykładzin przewodzących ładunki elektrostatyczne. 

 
Posadzki przewodzące, dla których wymagany opór upływu wynosi r 2≤106ω wykonuje się  przyklejając  
wykładzinę przewodzącą na całej powierzchni do podłoŜa. Wykładzina posiada spód stanowiący lustro 
przewodzące, co pozwala na jej montaŜ przy pomocy dyspersyjnego kleju akrylowego.                                                                                                                                                                                     
W celu prawidłowego odprowadzania z wykładziny zebranych ładunków elektrostatycznych naleŜy:                                                                                                                                            
- przed montaŜem wykładziny w pomieszczeniu wykonać magistralę uziemiającą. Magistrala powinna być 
wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem,                                                         - 
do magistrali uziemiającej doprowadzić odcinki taśmy miedzianej ułoŜone poprzecznie do arkuszy wykła-
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dziny w odległości  ok. 0,20 m od ściany przez całą szerokość pomieszczenia w ilości zaleŜnej od długości 
pomieszczenia:                                                                                                                                                                                                                     
w pomieszczeniach o dł. Do 10 m – jeden odcinek taśmy miedzianej,                                                         
w pomieszczeniach o dł. Od 10 do 20 m – dwa odcinki taśmy miedzianej,                                                      
w pomieszczeniach o długości ponad 20 m- odcinki taśmy miedzianej ułoŜyć co 20 m                                      
- w przypadku wykonywania połączeń arkuszy wykładzin ułoŜyć ok. 1 m odcinek taśmy miedzianej w 
miejscu połączenia                                                                                                                                                                 
- odcinki taśmy miedzianej przyklejać do wykładziny klejem przewodzącym                                                                 
- wykładzinę kleić do podłoŜa klejem dyspersyjnym klejem akrylowym 
 
Przygotowanie podłoŜa , klejenie, łączenie arkuszy oraz wykończenie przy ścianie naleŜy prowadzić tak 
jak dla innych elastycznych wykładzin podłogowych. 
 
30.5.5.3. Wykładziny PCV nie gorsze niŜ Armstrong o kolorystyce zgodnej z rysunkami posadzek, układa-
ne na kleju polecanym przez producenta m.in.: „Bostik”, „Henkel”, „Uzin”, „Kiesel“, „Mapei“, „Forbo“. 
 
WYKŁADZINA PCV nie  gorsza niŜ ARMSTRONG-CONTOUR 921-052 
WYKŁADZINA PCV nie gorsza niŜ GERFLOR,CREATION DESIGN -PALACE GREY 0407Z 
 
 
 
Właściwości: 
Grubość: 3.2mm,  
Grubość warstwy wierzchniej: 0.65mm 
Waga:2935 g/m2 
Wykładziny w rolce o długości 25 
Klasa : 34 - 42 
Elektrostatyczność : < 2kv 
Charakterystyka ogniowa: cfl-s1 
 
 
30.5.5.4 Wykładziny dywanowe: 
 
WYKŁADZINA DYWANOWA nie gorsza niŜ HALBMOND TM3-031-02 
WYKŁADZINA DYWANOWA nie gorsza niŜ HALBMOND, TM3-031-03 
WYKŁADZINA DYWANOWA nie gorsza niŜ NEWMOR, EX DONO MEGA WEAVE 355390 CLOSEUP 
 
 

a) Wykładziny obiektowe ogólne warunki robót: 
MontaŜ wykładzin naleŜy zlecić profesjonalnej ekipie montaŜystów, posiadającej odpowiedni sprzęt, kwali-
fikacje oraz referencje. 
W trakcie montaŜu naleŜy przestrzegać przepisów prawa i przepisów BHP. W przypadku pojawienia się 
jakichkolwiek wątpliwości naleŜy skontaktować się z dostawcą wykładzin. 
Przygotowanie do montaŜu: 
Przed rozpoczęciem montaŜu wykładzin naleŜy zakończyć wszelkie inne prace budowlane, zwłaszcza ma-
lowanie ścian. PodłoŜe naleŜy opróŜnić ze wszelkich przedmiotów mogących utrudniać montaŜ, dokładnie 
odkurzyć, oczyścić z pozostałości farb i wykonać niezbędne naprawy. Przed rozpoczęciem montaŜu wy-
kładzin dywanowych naleŜy upewnić się, śe podłoŜe jest suche (max 2,0 % wilgotności mierzone metodą 
CM), równe (max 2mm odchyleń na 2m wzorcu), gładkie, matowe, wolne od rys i spękań. Tak przygoto-
wane podłoŜe naleŜy zagruntować gruntem do niego odpowiednim. 
Dobór materiałów montaŜowych ekipa montująca wykładziny powinna dobrać odpowiednie preparaty 
naprawcze oraz grunt i klej. Materiały te naleŜy stosować zgodnie z Instrukcją producenta. Materiały mu-
szą być odpowiednie ze względu na rodzaj podłoŜa i rodzaj instalowanej wykładziny z uwzględnieniem jej 
spodu. Polecamy uŜywanie produktów: Kiesel, Uzin, Thomsit. Do klejenia wykładzin tkanych naleŜy uŜy-
wać wyłącznie klejów przeznaczonych do montaŜu wykładzin dywanowych. 
Do montaŜu na podłogach z ogrzewaniem podłogowym naleŜy uŜyć przeznaczonego do tego kleju. Na 
takich podłogach nie powinno się montować wykładzin wełnianych. Koniecznie naleŜy sprawdzić, czy wy-
kładzina moŜe być montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem. 
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Wykładziny dywanowe w rolkach naleŜy montować w jednym kierunku po rozwinięciu z roli. W przeciw-
nym razie będzie widoczna zmiana odcienia wykładziny spowodowana odbiciem światła w innym kierunku 
przez lekko pochylone runo. Wykładzina powinna leŜeć w pomieszczeniach, w których ma być montowa-
na min 48 godzin, w tym min 24 godz. Docięta na Ŝądaną długość i rozłoŜona. 
Prace wykończeniowe w przypadku przejścia na inne podłogi naleŜy uŜyć listew progowych. 
Listwy przyścienne naleŜy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wykładzinę moŜna uŜytkować po czasie określonym przez producenta kleju oraz po przewietrzeniu po-
mieszczeń aŜ do zaniknięcia charakterystycznego zapachu. 
Uwagi dotyczące ewentualnych usterek wykładziny: 
W przypadku zauwaŜenia wady wykładziny, naleŜy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Rekla-
macja z tytułu wady jawnej moŜe nie być uwzględniona w przypadku pocięcia lub / i przyklejenia wykła-
dziny. NaleŜy sprawdzać co najmniej kaŜde trzy kolejno klejone fragmenty wykładzin. W przypadku przy-
klejenia większej ilości reklamacja nie będzie przyjęta. 
NaleŜy zachować etykiety z opakowań na wypadek reklamacji. 
 
Zalecenia dodatkowe: 
1. Układanie wykładziny w płytkach 
2. Układanie wykładziny płaskotkanej  
 
Ad.1. Układanie wykładziny w płytkach 
Emulsję antypoślizgową naleŜy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim, zgodnie z 
normami zuŜycia - zawsze naleŜy postępować zgodnie z zaleceniami producenta! Zalecamy produkty Kie-
sel, Uzin lub Thomsit. Po rozprowadzeniu masy naleŜy odczekać do momentu pozwalającego na dalsze 
czynności. NaleŜy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się zachowanie etykiet z opako-
wań na wypadek ewentualnych reklamacji. Płytki zaleca się układać w taki sposób, aby strzałki umiesz-
czone na spodzie płytek skierowane były na zamianę „w prawo” „ na wprost” -efekt szachownicy. Płytki 
moŜna takŜe układać w jednym kierunku, ale naleŜy przed układaniem skonsultować sposób montaŜu z 
dostawcą, gdyŜ niektóre kolekcje zdecydowanie powinny być układane właśnie w szachownicę. Optymal-
ny efekt zapewni dodatkowo ułoŜenie płytek strzałkami skierowanymi od drzwi wejściowych. Nie naleŜy 
rozpoczynać układania od ściany. Zawsze naleŜy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu „środka" 
tak, aby przy ścianach docinane płytki miały szerokość nie mniejszą niŜ 10 cm. Układanie zaczynamy od 
Wyznaczonego „środka" w kierunku wyznaczonym przez linie w kierunku do ścian. Płytki naleŜy ułoŜyć na 
masę antypoślizgową rozprowadzoną na całej powierzchni. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, 
które leŜą przy ścianach. Płytki powinny stykać się oryginalnymi brzegami, a brzegi docięte powinny do-
chodzić do ścian. 
Uwaga: moŜe się zdarzyć, śe nawet w przypadku układania w jednym kierunku poszczególne płytki mogą 
dawać efekt minimalnych róŜnic w odcieniach. Wykładziny welurowe dodatkowo cieniują same z siebie. 
Nie jest to wada wykładzin, lecz naturalny efekt występujący przy wszystkich wykładzinach dywanowych. 
 
Ad. 2. Układanie wykładziny płaskotkanej 
Ogólne warunki montaŜu dotyczące podłoŜa, rodzaju chemii budowlanej i warunków klimatycznych pozo-
stają takie same jak dla wykładzin tuftowanych. Wykładziny naleŜy rozłoŜyć i dopasować do długości po-
mieszczenia. Sąsiadujące pasy wykładziny naleŜy nałoŜyć na siebie na zakładkę ok. 5-10 cm. WzdłuŜ łą-
czenia naleŜy pozostawić ok. 50 cm bez kleju po kaŜdej stronie. Przecinanie wykładziny naleŜy wykonać 
noŜem prostym, przez dwie warstwy wzdłuŜ liniału. Następnie moŜna nałoŜyć klej pod łączeniem  staran-
nie złączyć pasy wykładziny, uwaŜając aby nie pobrudzić klejem wykładzin. Do montaŜu wykładzin Fletco 
płasko tkanych zalecamy 
Nie wolno uŜywać napinaczy ani do przytrzymania łączenia ani do rozciągania wzoru. 
Przy tej technologii produkcji naturalne jest, śe nie uzyska się efektu „suwaka” na sąsiadujących pasach 
wykładziny. Jest prawdopodobne i 
Naturalne, śe rowki nie tafią na siebie, lecz będą się rozchodzić i ponownie schodzić na długości łączenia. 
 
Wymagania dla podłoŜa: 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym będą montowane wykładziny podłogowe, powinna 
zawierać się w przedziale 15 - 25 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyŜsza niŜ 60%. 
 
Wytrzymałość posadzki: 
1. Wytrzymałość podłoŜa cementowego na ściskanie nie moŜe być mniejsza niŜ 20 MPa 
2. PodłoŜe musi być stabilne, jednorodne, zwarte, pozbawione rys, pęknięć i ubytków 
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3. Dylatacje przeciwskurczowe naleŜy zamknąć odpowiednią masą naprawczą 
4. Dylatacje konstrukcyjne naleŜy przenieść na powierzchnię okładziny i zabezpieczyć ją odpowiednim 
profilem 
 
Jakość powierzchni zewnętrznej podłoŜa: 
1. Powierzchnia zewnętrzna podłoŜa musi być twarda, równą, gładka, pozbawiona kurzu, elementów od-
pryskujących 
Lub rozwarstwiających się, resztek olejów lub smarów oraz wszelkich substancji utrudniających klejenie. 
Odchyłki od płaszczyzny nie mogą przekraczać 2mm / 2m (mierzone łatą o długości 2 mb). 
 
Wilgotność podłoŜa: 
1. Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoŜa cementowego lub betonowego badana higrometrem CM 
nie moŜe 
Przekroczyć 2%. 

 

30.5.5.5. Linoleum i linodur 
 
Nie gorsze niŜ: 
LINOLEUM -LINO ART ALUMINO LIGHT GREY NR. 172-083 
LINOLEUM- LINODUR LPX 4MM KOLOR: AVOCADO GREEN 51-011 
LINOLEUM NIE GORSZE NIś: LINODUR LCH LPX NR. 3-151-056 
LINOLEUM ARMSTRONG UNI WALTON PUR, NIGHT BLUE, 3,2MM, NR NSC:S 6030-B 
LINOLEUM ARMSTRONG LINODUR LPX, MARBLE GRAY 151-056, 4MM 
LINOLEUM ARMSTRONG MRMORETTE, CHESTNUT, 121-008, NSC: S3040-Y90R, 3,2MM 
LINOLEUM ARMSTRONG COLORETTE PUR 137-077 PUMPKIN 3,2MM, NSC: S2040-Y30RLINOLEUM 
ARMSTRONG MARMORETTE BLACKBERRY PURPLE LPX:121-114, 3,2MM, NSC: 24040-R20BLINOLEUM-  

 
Klejenie stanowi podstawę doskonale ułoŜonej podłogi. Wykładzinę naleŜy kłaść na ciągle mokry klej i 
dokładnie docisnąć do podłoŜa, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy walca naleŜy walcować 
powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuŜ arkusza oraz usunąć nadmiar kleju.  
 
Po instalacji naleŜy się upewnić, Ŝe pomieszczenie jest dobrze wietrzone. ŚwieŜo ułoŜona podłoga nie 
powinna być uŜywana do momentu całkowitego wyschnięcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa 
dni. 
 

LINODUR SPORT 4MM UKŁADANE NA LEGARACH:  

Warstwa wierzchnia to LINODUR SPORT 4 mm, podłoŜe juta, Grubość warstwy uŜytkowej około 3,4mm,  
Wartość ścierania przy poślizgu 0,4 - 0,6 µ, Odporność ogniowa Cfl - s1*, Odkształcenie około 0,13 

Wykładzinę naleŜy ułoŜyć na konstrukcji powierzchniowo-elastycznej o następujących warstwach : 

- płyta wiórowa V100 E1 wg DIN 68 763 o wymiarach 2500 mmx 1250 mm mocowane wkrętami w ukła-
dzie poprzecznym 

- folia pietylenowa 0,2mm 

- ślepa podłoga deski drewniane klasy (II/III) o szerokości 90 mm grubość 19 mm Deski są mocowane za 
pomocą zszywek lub gwoździ wbijanych kompresorem 

- legary dolny i górny 19 mm x 90 mm w rozstawie 50 cm x 50 cm ułoŜone krzyŜowo 

- podkładki elastyczne z gąbki kompozytowej PUR 100 mmx 100mmw rozstawie 500 mmx 500 mm o gę-
stości 183 kg/m3 mocowane klejem  

- folia budowlana 0,2 mm 
 
30.5.5.6. Podłoga techniczna podniesiona na ruszcie: 
 

Konstrukcja nośna: ruszt stalowy wykonany z ocynkowanego profilu c40/40/2 mm z jedną poprzeczką po 
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przekątnej, wsparty na ocynkowanych słupkach m 30 o regulowanej wysokości, ustawionych w module 
60 x 60 cm; klejonych do podłoŜa; 

Płyty podłogowe: z gipsu integralnego typu ehb 42; produkcji knauf integral; obustronnie impregnowane, 
o wymiarach 600 x 600 x 42 mm i gęstości 1500 kg/m3, od spodu wzmocnione ocynkowaną blachą sta-
lową o grubości 0,5 mm; z wierzchu aplikowane antyelektrostatyczną wykładziną PCV gerflor mipolam 
robust el 7 steel 005 (kolor jasno szary lub inny – zgodnie z wzornikiem). 

Parametry techniczne: 

- klasa obciąŜenia (wg PN-EN 13213: 2002) 6 a (> 6 kn) 

- obciąŜenie powierzchniowe 40 kn  

- reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1:2002) a1 (materiał niepalny) 

- klasa odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2:2002) rei 60 

- rezystancja upływu ≤ 108 ώ 

Norma przewiduje dla najwyŜszej klasy nośności (6 a) obciąŜenie punktowe wynoszące 6 i więcej kn. 
Stąd taki zapis w powyŜszej specyfikacji; w praktyce jednak zaproponowana przez nas konstrukcja prze-
nosi co najmniej 8 kn czyli 40 kn/m2 . 

W przypadku podłogi nad kanałem, to trzeba w konstrukcji nośnej zastosować profil c 82/40/2 mm – za-
miast c 40/40/2 mm. Przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe przy rozsunięciu podparć na odległość 150 cm, profil 
c 82 ma nośność zaledwie 3 kn (czyli 15 kn/m2)  

 
30.5.5.7. Podłogi antyelektrostatyczne 
 
Pomieszczenia grupy g0 i g1 muszą mieć podłogi nieprzewodzące, a więc o rezystancji min. 50 kω. Pod-
łogami spełniającymi te wymogi są wykładziny typu PCV układane na miedzianych uziemionych siatkach 
lub taśmach, co pozwala na wystarczająco szybki spływ ładunków. Do pomieszczeń w których powinny 
być stosowane podłogi antyelektrostatyczne zalicza się sale pooperacyjne, sale zabiegowe. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na dolną granicę rezystancji podłoŜa. Za podłoŜe nieprzewodzące przy napięciu do 500 
v ac uwaŜa się takie, którego rezystancja jest większa od 50 kω. Przy napięciu sieci 220 v daje to prąd 
upływu do 4,4 ma, a zatem mieści się w strefie 1, tj. Nie powodującej Ŝadnych reakcji. 
Poza właściwościami elektrycznymi podłoŜe musi spełniać ogólne warunki jakie są wymagane w szpital-
nictwie. Musi być więc nieścieralne, nienasiąkliwe i zmywalne. W czasie eksploatacji podłoŜe w Ŝadnym 
przypadku nie moŜe być pastowane, gdyŜ podwyŜszy to znacznie jego rezystancję. Powinno być myte 
środkami czyszczącymi bez dodatków tłuszczu, a następnie zmywane czystą wodą. 
 
30.5.5.8. Posadzki z Ŝywicy epoksydowej i poliuretanowej 
 
30.5.5.8.1. POSADZKA śYWICZNA EPOKSYDOWA nie gorsza niŜ SIKAFLOOR 2530W GŁADKA– KOLOR 
CZERWONY W CZĘŚCI JEZDNI, POZOSTAŁE SZARE 
 
Przygotowanie podłoŜa 
  
PodłoŜe musi mieć odpowiednią wytrzymałość (beton min. klasy B-25). Powierzchnia musi być równa, 
lekko szorstka, mocna i sucha (wilgotność betonu ≤ 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek poprzez 
śrutowanie. Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniŜej 1,5 MPa 
 
UWAGA  
JeŜeli podkładem jest wcześniej wykonana posadzka powierzchniowo utwardzana nie wolno do jej pielę-
gnacji stosować środków, które mogą działać antyadhezyjnie. Zalecana pielęgnacja tradycyjna np. przy-
krycie folią. Powierzchnie naleŜy oczyścić i uszorstnić przez śrutowanie. 
 
Przygotowanie materiałów do układania  
Mieszanie; 
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NaleŜy dokładnie wymieszać składnik A. Następnie, zachowując prawidłowe proporcje, zmieszać ener-
gicznie składnik A ze składnikiem B. Do mieszania uŜywać odpowiednich mieszadeł i wolnoobrotowej 
mieszarki mechanicznej (ok. 300÷400 obr./min.), aby nie napowietrzyć mieszanki. 
Mieszać składniki aŜ do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej  niŜ 3 minuty. Następnie 
wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać.  
 
 Technologia wykonania. 
Musi być zgodna z danymi zawartymi w KT Producenta 
Zagruntowanie :  
- nie gorsze niŜ Sikafloor 161 (Dwuskładnikowa Ŝywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań) 
Warstwa zasadnicza 
-nie gorsza niŜ Sikafloor 2530 W (barwny dwuskładnikowy materiał posadzkowy na bazie wodnej dysper-
sji epoksydu) + Extender T - nakładana wałkiem minimum 2 razy.  
Stopień wypełnienia zaleŜny od warunków temperaturowych w momencie aplikacji  
 
 
30.5.5.8.2. POSADZKA  Z śYWICY POLIURETANOWEJ nie gorsza niŜ SIKAFLOOR 359N 
 
Dwuskładnikowa, twardo-elastyczna, barwna, doszczelniająca powłoka poliuretanowa- KOLOR CZERWO-
NY. 
 
Struktura systemu: 
Warstwa doszczelniająca posadzki EP / PUR z posypką: 
Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156 / -161 lekko posypany piaskiem kwarcowym (0,3 – 0,8 mm) 
Warstwa bazowa: 1 x Sikafloor®-261 / 325 + piasek kwarcowy 
Posypka: Posypka piaskiem kwarcowym na tzw. “plaŜę” 0,3 – 0,8 mm lub 0,7 – 1,2 mm 
Zamknięcie: 1 x Sikafloor®-359 N 
 
 
Jakość podłoŜa PodłoŜe musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²). 
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniŜej 1,5 N/mm2. Powierzchnia musi być równa, lekko szorst-
ka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek, plam olejów, farb. 
W razie wątpliwości naleŜy wykonać pole próbne. 
 
Przygotowanie podłoŜa Fragmenty podłoŜa o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowa-
nie. NaleŜy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze. 
Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki podłoŜa takie jak ubytki i nieciągłości muszą być w pełni wi-
doczne. Większe nierówności podłoŜa muszą zostać zeszlifowane lub naprawione 
materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®. 
W celu uzyskania równej powierzchni podłoŜe musi być wyrównane i zagruntowane. 
Przed aplikacją materiału podłoŜe musi mieć otwarte pory. 
 
Uwagi do stosowania  
ŚwieŜo ułoŜony Sikalfoor®-359 N musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działa-
niem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny. 
ZróŜnicowana grubość Sikafloor®-359 N moŜe dać efekt róŜnego stopnia matowości posadzki. 
JeŜeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie naleŜy uŜywać kotłów gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duŜe ilości CO2 i H2O w postaci pary 
wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania uŜywać wyłącznie 
nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem. 
W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuŜ i zastoisk. Niewłaściwe zabezpiecze-
nie szczelin i/lub pęknięć moŜe prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwałości. Aby 
mieć pewność, Ŝe barwa posadzki będzie identyczna na całej powierzchni naleŜy stosować materiał z jed-
nej partii produkcyjnej. 
 
30.5.5.9. Układanie parkietu 
 
• Całkowita wysokość systemu podłogowego wynosi 19 [mm] na co składa się: 
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• - 15 [mm] warstwa wierzchnia (deska barlinecka sportowa fabrycznie lakierowana – szerokość 207 
mm, długość 2205 mm). 

• - 4 [mm] mata podkładowa (Mata podkładowa – mata podkładowa 4 mm, o gęstości – 200 kg/m3, 
jest to pianka poliuretanowa, komórkowo otwarta, nie zmienia swojego kształtu, nie pęcznieje, nie 
kurczy się i nie kruszy się, zachowuje spręŜystość i trwałość) 

 
 
Przygotowanie podłoŜa. 
PodłoŜe pod parkiet powinno być suche, mocne, równe, czyste, bez spękań i tłustych plam. 
- Równe – tolerancja do 3mm w promieniu 3m. W przypadku bardziej nierównego podłoŜa naleŜy zasto-
sować podkładki lub kliny niwelujące o grubości zaleŜnej od róŜnicy poziomów. 
- Suche – dla podkładu drewnianego 8-10 %; cementowego maks. 3 % (2 % CM); anhydrytowego maks. 
1,5 % (0,5 CM). 
- Izolowane – folia propylenowa układana na zakładkę min.150mm 
- Oczyszczone z gruzu, kamieni  i innych ostrych cząsteczek 
Przyklejenie parkietu 
Parkiet naleŜy zamocować do podłoŜa przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie 
Profesjonalnych, atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej naleŜy nanosić za 
Pomocą szpachli zębatej w ilości 1,5 kg/m2. Po przyklejeniu parkietu, zaleca się pozostawić podłogę 
Na min. 14 dni w celu ustabilizowania napręŜeń powstałych przy montaŜu. 
Szpachlowanie 
Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet naleŜy wyszpachlować. 
Do tego celu słuŜy płynna, bezbarwna szpachlówka zmieszana z pyłem drzewnym uzyskanym z 
Cyklinowania podłogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachlówkę naleŜy rozprowadzić na 
Powierzchni podłogi za pomocą szpachli metalowej w ilości 0,15 l/m2. Po zastygnięciu klepkę naleŜy 
Oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć. 
Lakierowanie i olejowanie 
Po wycyklinowaniu, parkiet naleŜy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi 
Lakier podkładowy, nanoszony za pomocą wałka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier 
Nawierzchniowy. ZuŜycie 0,1 l/m na jedną warstwę. 
Pielęgnacja 
Po świeŜo polakierowanej podłodze, moŜna poruszać się dopiero następnego dnia. Całkowite 
ObciąŜenie, moŜliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu prac 
Lakierniczych, nie naleŜy kłaść dywanów a podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Nogi meblowe, naleŜy 
Zabezpieczyć filcowymi podkładkami. 
Na co dzień parkiet zmywać wilgotną szmatką lub mopem, z dodatkiem środka pielęgnacyjnego. 
Nigdy nie naleŜy wylewać wody bezpośrednio na podłogę. JeŜeli z czasem na klepce pojawią się 
Trudne do usunięcia zabrudzenia, konieczne jest czyszczenie z zastosowaniem środka do 
Gruntownego czyszczenia. Nie naleŜy jednak zbyt często przeprowadzać prac związanych z 
Gruntownym czyszczeniem, gdyŜ powodują one ścieranie warstwy lakieru. 
 

30.5.5.10 Wycieraczki 
Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych 
(system nie gorszy niŜ  horyzont system). Połączenie obydwu elementów umoŜliwia  skuteczne czyszcze-
nie obuwia z błota, śniegu. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie , wygniatanie, dobrze absorbują 
wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do ciągów komunikacyj-
nych o duŜym natęŜeniu ruchu pieszych wys. 12  mm. DuŜa wytrzymałość mechaniczna, odporność na 
wilgoć, korozję i zmiany temperatur. MoŜna stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Jednostronna, rolowana. 
 
MontaŜ 
Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niŜ horyzont system) wykonane są z kątowników aluminiowych 
25x25x3 [dla wycieraczek o wysokości 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o wysokości 12 mm]. 
Ramę naleŜy zamontować we wpuście w ten sposób, aby górna jego krawędź była zlicowana z po-
wierzchnią posadzki, a dolna jego powierzchnia była zlicowana z posadzką we wpuście. 
Powierzchnia posadzki we wpuście musi być równa i płaska [norma budowlana dla posadzek samopozio-
mujących: tolerancja do 2 mm]. 
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Wycieraczki systemowe wykonywane są z duŜa dokładnością w stosunku do ram dlatego teŜ bardzo waŜ-
ne jest dokładne i równe ich osadzenie. Poszczególne boki ram muszą być osadzone równolegle do sie-
bie, bez łukowatych wygięć pośrodku. NaleŜy sprawdzać wymiar w kilku miejscach.  
W wypadku ram o nietypowych kształtach naleŜy zadbać o właściwe kąty oraz proste osadzenie poszcze-
gólnych elementów ramy bez łukowatych wygięć. 
W celu zakotwienia ramy naleŜy wykorzystać zamontowane płaskowniki, które naleŜy odgiąć  i ustawić w 
Ŝądanym miejscu. 
 
30.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
30.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6  

30.6.2.  Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie : 
- Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- Prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- Wyglądu zewnętrznego powierzchni,  
- Sprawdzenia spawów wykładziny, 
- Wykonania spadków, 
- Prawidłowości wykonania fug 
- NaleŜytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w     
- Dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzylegniu okładziny do podkładu. 
- Prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągniecie   cienkiego sznurka wzdłuŜ dowolnie wy-
branych spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
- Wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 
z dokładnością do 0,5 mm  
-  
30.7. OBMIAR ROBÓT 
30.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 
30.7.2. Jednostka obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie naleŜy uwzględnić 
koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 
 
30.8. ODBIÓR ROBÓT 
30.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt. 8. 
30.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

30.8.3 jeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku naleŜy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 
30.8.4. Odbiór robót 

A. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
B. Roboty moŜna uznać za odebrane jeŜeli badania wymienione w pkt 6.3. Dały wynik pozytywny jeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny naleŜy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 
C. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- Ocenę wyników badań, 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
 

30.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

30.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN –79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145 -posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze 
 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

31. ELEMENTY STALOWE WYPEŁNIAJĄCE 

 
31.1. WSTĘP 
 
31.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są elementy stalowe wypełniające tj. balustrady, po-
chwyty, wypełnienia w otworach zewnętrznych, szachctach doświetlających, ścianki wewnętrzne z 
siatki itp. 

31.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

31.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 

31.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
31.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

31.2. MATERIAŁY 
 
31.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

31.2.2. Szczegółowe wymagania: 

- balustrady stalowe wewnętrze wykonane ze prętów ze stali malowanej proszkowo RAL 7021 wg. rysun-
ków 
- balustrady zewnętrzna wykonane z prętów ocynkowanych malowanych proszkowo kolor RAL 7021 wg. 
rysunków 
- balustrady w garaŜu ocynkowane wg. rysunków 
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- wypełnienia otworów pionowych w garaŜu: wykonane z prętów ocynkowanych malowanych proszkowo 
kolor RAL 7021 wg. rysunków 
- zamknięcia poziome szachtów- krata obramowana zgrzewana o oczku KOZ/34x38/50x4 
 
- ściany aŜurowe w stacji trafo- z siatki nie gorszej niŜ Elios Z06100 Progress mocowanie ramowe płaskie 
 
Dane techniczne: 
Materiał- AISI 304,  
Drut profilowy- 42Sb 
Szerokość profilu A[mm] 3,4 
Wysokość profilu A[mm] 6,5 
Szerokość szczeliny s[mm] 10,0 
Rodzaj profilu nośnego Q55 
Rozstaw profili nośnych t [mm]- 50,0 
Prześwit -FO [%] 74,62 
Wysokość – h [mm] 12,5 
Waga [kg/m2]- 12,1 
 
Mocowanie ramowe okute- kątownik 50x50x6mm AISI 304 
 
 

31.3. SPRZĘT 

31.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

31.4. TRANSPORT 
 
31.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
31.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
31.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
31.5 2. Wykonywanie elementów stalowych 
 
Elementy spawane powinny zostać odpowiednio przygotowane. Przygotowanie materiału do spawania 
spoinami czołowymi  obejmuje ukosowane brzegów , czyszczenie brzegów , składanie złączy i sczepianie 
brzegów łączonych elementów. Ukosowanie brzegów stali powinno być wykonane za pomocą cięcia tle-
nowego , a następnie obróbki mechanicznej do momentu otrzymania gładkiej powierzchni ukosowanej . 
Kształt ukosowania zaleŜy od grubości materiału  i rodzaju spawanego  i powinien być wykonany zgodnie 
z polską normą .  Łączone elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegów naleŜy połączyć spoinami 
szczepnymi  lub zamontować w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastąpiło trwałe odkształ-
cenie konstrukcji .    
 
Podczas wykonywania spoin , aby wykonać je prawidłowo naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
- właściwy dobór średnic  i rodzaju elektrod . Spoina musi być stopiona z brzegiem spawanego materiału 
na całej jego grubości . Aby dotrzeć do grani rowka zukosowania przy zachowaniu prawidłowej długości 
łuku naleŜy uŜyć elektrody o mniejszej średnicy .Przy dalszych warstwach , gdy układanie poszczególnych 
ściegów spoiny odbywa się juŜ w szerszej części zukosowanego rowka , moŜliwe jest uŜycie elektrody o 
większej średnicy . 
- właściwy dobór natęŜenia prądu spawania. Optymalne natęŜenie prądu spawania określone jest przez 
producenta elektrod dla danego typu elektrody .  
- utrzymanie odpowiedniej długości łuku .Długość łuku powinna być równa średnicy rdzenia elektrody 
.Łuk nie powinien być zajarzany w tym miejscu , gdzie ma się rozpocząć układanie spoiny , ale w miejscu 
wysuniętym o parę milimetrów w kierunku spawania . Po ustaleniu się łuku naleŜy cofnąć elektrodę i roz-
począć układanie spoiny. 
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- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodą odpowiednich ruchów bocz-
nych lub po linii spawania . 
 
Po zespawaniu elementów konstrukcji stalowej  , naleŜy dokonać kontroli wykonanych spawów  zgodnie z 
polską normą.   
 
31.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
31.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

31.6.2.  
 

Prace naleŜy prowadzić na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji opracowane-
go przez Wykonawcę . Podstawą wykonania projektu warsztatowego jest projekt wykonawczy. Pro-
jekt warsztatowy powinien być uzgodniony z projektantem konstrukcji . 
Prace spawalnicze mogą zostać wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  
Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza się do  KLASY 1 stalowych konstrukcji 
spawanych . 
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
 

 
31.7. OBMIAR ROBÓT 
 
31.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO   „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
31.7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1mb- balustrad, 1m2- ścian, krat, wypełnień otworów 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w doku-

mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
 
31.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
31.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
31.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
31.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
31.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

31.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ elemetów bez względu na sposób łączenia  
- montaŜ elementów na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 

 
31.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy i Rozporządzenia 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 
13172 poz. 93 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 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) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, 
Nr 8102 poz. 71) 
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
 

32. MONTAś DŹWIGU OSOBOWEGO 

32.1.WSTĘP 
32.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest dostawa i montaŜ dźwigu osobowego. 
 
32.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w 
pkt1.1. 

32.1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się dostawę i montaŜ dźwigu. 

32.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
32.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

32.2. MATERIAŁY 
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32.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wyma-
gania ogólne" pkt 2. 

32.3. SPRZĘT 
32.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

32.4. TRANSPORT 
32.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

32.4.2. 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 za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach in-
spektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
32.5. WYKONANIE ROBÓT 
32.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5 
 
32.5.2. MontaŜ. 
 
MontaŜ powinien być przeprowadzony przez odpowiedni przeszkolony serwis dostawcy dźwigu zgod-
nie z instrukcją producenta. Do obowiązków wykonawcy naleŜy dostarczenie i montaŜ wszystkich 
elementów dźwigu, instalacji i sterowania niezbędnych do jego uruchomienia. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy równieŜ: 
- wykonanie pomiarów szybu windowego.  
 
-Przygotowania szybu dźwigowego zgodnie z projektem technicznym i rysunkami detali uwzględniającym 
załoŜenia i wytyczne projektowe nie gorsze niŜ oferuje firma Schindler. Odbiór szybu zostanie potwier-
dzony protokołem z odbioru części budowlanej dźwigu.  
-Zapewnienia temperatury wewnątrz szybu dźwigowego w zakresie od +5 do +40 °C. 
-Wykonania operatu geodezyjnego.  
-Zaznaczenia w szybie dźwigu poziomu 1 metra od docelowego poziomu przystanku wykonanego „na 
gontowo”. 
-Doprowadzenie docelowego zasilania dźwigu/-ów z sieci do miejsca określonego w wytycznych projek-
towych. 
- Doprowadzenie do miejsca określonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbędnych linii kontrol-
no sygnalizacyjnych, w tym analogowej linii telefonicznej, do podłączenia urządzenia z centrum serwiso-
wym zgodnie z EN 81.28. 
- Wykonania w szybie dźwigu wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 1% rzutu szybu) ob-
liczonej zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez Schindler. 
- Wykonania w szybach dźwigowych instalacji oświetleniowej oraz gniazda wtykowego 220V z kołkiem 
uziemiającym zgodnie z wytycznymi projektu warsztatowego. 
- Zamontowanie w szybie dźwigarów montaŜowych zgodnie z załoŜeniami i wytycznymi dostarczonymi 
przez serwis dostawy dźwigu nie gorszy niŜ Schindler. 
-Zamontowania w szybach podestów montaŜowych zgodnie z dokumentacja projektowo- monta 
Ŝowa. 
-Zabezpieczenia otworów drzwiowych i innych otworów technologicznych zgodnie z przepisami BHP. 
-Zamontowania drabinki do podszybia zgodnie z załoŜeniami i wytycznymi projektowymi. 
-Udostępnienia na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do składowania materiałów in-
stalacyjnych i narzędzi. 
-Udostępnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego. 
-Zapewnienie miejsca składowania zespołów dźwigu/-ów zabezpieczonego przed wpływami atmosferycz-
nymi i kradzieŜą. 
-Zapewnienia dróg dojazdowych i transportowych dla pojazdów cięŜarowych oraz elementów o długości 
maksymalnej 5m. 
 Pomocy organizacyjnej przy rozładunku zespołów dźwigu/-ów. 
 
W trakcie montaŜu dźwigu/-ów: 
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-Udostępnienia ciągłej dostawy energii elektrycznej podczas realizacji montaŜu. UmoŜliwienia realizacji 
montaŜu dźwigu/-ów nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 20.00. 
 
Po zakończeniu montaŜu dźwigu/-ów: 
-Wykonania prac wykończeniowych wokół drzwi szybowych i elementów sygnalizacyjnych. 
-Wykonania zabudowy przestrzeni pomiędzy drzwiami szybowymi wewnątrz szybu. 
-Dokonania odbioru konchowego. 
-Dokonania rejestracji i poniesienia opłat urzędowych związanych z rejestracja dźwigu w UDT 
 
32.6.3. Główne parametry: 
Oznaczenie Grupa /Udźwig nominalny/ Prędkość/ Przystanki: 
D1 = D2 -1125 kg 1 m/s 3 
D3 = D4 -1125 kg -1 m/s 4 
 
 
32.6.3.1. Dźwig Nr. 01A: D1 i D2 - nie gorszy niŜ Schindler 3300 
Specyfikacja techniczna 
 
Udźwig 1125 kg 
Prędkość 1 m/s 
Nominalna moc silnika 7,7 kVA 
Typ sterowania Sterowanie zbiorczość góra-dół 2KS 
Ilość startów na godzinę 180 
Ilość przystanków 3 
llość wejść do kabiny 2 
Ilość dojść 3 
Lokalizacja maszynowni bez maszynowni 
Zasilanie główne dźwigu 400 TN-S V, 50 Hz 
Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz 
Wysokość podnoszenia 7,732 m 
Głębokość podszybia 1060 mm 
Wysokość nadszybia 3600 mm 
Wymiary szybu Szerokość: 1650 mm, głębokość: 2500 mm 
Wymiary kabiny Szerokość: 1200 mm, głębokość: 2100 mm, 
wysokość: 2339 mm 
Typ drzwi: Drzwi teleskopowe 
Wymiary drzwi Szerokość: 900 mm, wysokość: 2300 mm 
 
Wystrój i wyposaŜenie: 
Ściany Stal nierdzewna szczotkowana 
Sufit Standard – zgodnie z folderem 
Podłoga Sztuczny kamień, czarny 
Panel operacyjny kabiny (COP) Szklany, przyciski mechaniczne, dedykowany, n-przyciskowy, pietrowska-
zywacz strzałki kierunku jazdy 
Poręcz –umieszczenie i typ Na scianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego malowana w kolorze 
szarym (RAL9006) 
Lustro – umieszczenie i typ Na ścianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego 
Zabezpieczenie drzwi kabiny Kurtyna swietlna 
 
Drzwi szybowe 
Typ Drzwi teleskopowe 
Wymiary: 
Szerokość 900 mm 
Wysokość 2300 mm 
Wykończenie drzwi szybowych Stal nierdzewna 
Kierunek otwarcia drzwi na przystanku z szafa sterowa Lewy 
Liczba drzwi po stronie szafy sterowej 2 szt. 
Liczba drzwi po stronie przeciwnej do szafy sterowej 1 szt. 
Wytrzymałość ogniowa wg. EN81-58 EN81-58 /EI60 - 3 szt. 
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Kasety wezwań i wyświetlacze 
Wykończenie i typ paneli szklany, przyciski mechaniczne 
Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i data produkcji w kabinie. 
Oznaczenie Braille’a 
Pietrowskazywacz / strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny 
Strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny, gong 
Pietrowskazywacz na wszystkich przystankach 
 
Wybrane opcje dodatkowe 
Automatyczna ewakuacja do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia 
Sterowanie poŜarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi 
Drzwiami) 
 
 
32.6.3.2. Dźwig Nr. 01A: D3 i D4 - nie gorszy niŜ Schindler 3300 
Specyfikacja techniczna 
 
Udźwig 1125 kg 
Prędkość 1 m/s 
Nominalna moc silnika 7,7 kVA 
Typ sterowania Sterowanie zbiorczość góra-dół 2KS 
Ilość startów na godzinę 180 
Ilość przystanków 4 
llość wejść do kabiny 1 
Ilość dojść 4 
Lokalizacja maszynowni bez maszynowni 
Zasilanie główne dźwigu 400 TN-S V, 50 Hz 
Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz 
Wysokość podnoszenia 7,732 m 
Głębokość podszybia 1060 mm 
Wysokość nadszybia 3600 mm 
Wymiary szybu Szerokość: 1650 mm, głębokość: 2450 mm 
Wymiary kabiny Szerokość: 1200 mm, głębokość: 2100 mm, 
wysokość: 2339 mm 
Typ drzwi: Drzwi teleskopowe 
Wymiary drzwi Szerokość: 900 mm, wysokość: 2300 mm 
 
Wystrój i wyposaŜenie: 
Ściany Stal nierdzewna szczotkowana 
Sufit Standard – zgodnie z folderem 
Podłoga Sztuczny kamień, czarny 
Panel operacyjny kabiny (COP) Szklany, przyciski mechaniczne, dedykowany, n-przyciskowy, piętrowska-
zywacz strzałki kierunku jazdy 
Poręcz –umieszczenie i typ Na ścianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego malowana w kolorze 
szarym (RAL9006) 
Lustro – umieszczenie i typ Na ścianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego 
Zabezpieczenie drzwi kabiny Kurtyna świetlna 
 
Drzwi szybowe 
Typ Drzwi teleskopowe 
Wymiary: 
Szerokość 900 mm 
Wysokość 2300 mm 
Wykończenie drzwi szybowych Stal nierdzewna 
Kierunek otwarcia drzwi na przystanku z szafa sterowa Lewy 
Liczba drzwi po stronie szafy sterowej 4 szt. 
Liczba drzwi po stronie przeciwnej do szafy sterowej 0 szt. 
Wytrzymałość ogniowa wg. EN81-58 EN81-58 /EI60 - 3 szt. 
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Kasety wezwań i wyświetlacze 
Wykończenie i typ paneli szklany, przyciski mechaniczne 
Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i data produkcji w kabinie. 
Oznaczenie Braille’a 
Piętrowskazywacz / strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny 
Strzałki dalszego kierunku jazdy kabiny, gong 
Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach 
 
Wybrane opcje dodatkowe 
Automatyczna ewakuacja do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku napięcia 
Sterowanie poŜarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi 
Drzwiami) 
 
 
32.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
32.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.6.  
 
32.6.2. Wykonawca po zamontowaniu dźwigu i przeprowadzeniu wymaganych prób przygotuje urządzenie 
wraz z kompletem dokumentów do odbioru przez urząd dozoru technicznego. Gotowość do odbioru przez 
UDT zostanie zgłoszona zamawiającemu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym uzgodnienie terminu badań, 
ich przeprowadzenie i uzyskanie dokumentu dopuszczającego dźwig do eksploatacji przed umowną datą 
zakończenia robót przez wykonawcę. 
 
32.7. OBMIAR ROBÓT 
32.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „wymagania ogólne" pkt 7. 
 
32.7.2. Jednostką obmiarową jest komplet, zawierający dostawę i montaŜ dźwigu. 
 
32.8. ODBIÓR ROBÓT 
32.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO  i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
32.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
32.9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO  „wymagania ogólne" pkt 9. 

Podstawa do wystąpienia o zapłatę będzie wykonanie i odebranie całości zadania zgodnie z przedmiarem 
robót będącym integralna częścią zamówienia polegające na wykonanie szybu windy wraz z robotami towa-
rzyszącymi wraz z dostawa i montaŜem oraz odbiorem windy i dopuszczeniem do eksploatacji( platformy). 
 
32.9.2.Cena jednostkowa: 
Cena jednostkowa obejmuje:  
-koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
 -koszt uŜytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i moŜliwie najkrótszej drogi dostawy 
na miejsce budowy  
-koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,  
-koszty pośrednie,  
- uporządkowanie miejsca pracy po zakończeniu robót 
 
32.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i rozporządzenia 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ITB 

 

33.  KONSTRUKCJA i OBUDOWA SKYBOX-u ORAZ BALUSTRADY SYSTEMOWE 
SZKLANE 
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33.1. WSTĘP 
 
33.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są konstrukcja oraz obudowa widowni dla widzów – 
skybox, balustrady szklane systemowe, zadaszenia szklane. 

33.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

33.1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaŜ i demontaŜ  rusztowań zewnętrznych stalowych. 

33.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
33.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 

33.2. MATERIAŁY 
 
33.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

33.2.2. Szczegółowe wymagania: 

33.2.2.1. Konstrukcja: 
- konstrukcja wsporcza ścianki szklanej- 1/2I360 
- konstrukcja podłogi widowni- blachownica spawa h=250mm, mocowana do Ŝelbetu przy pomocy kotem 
wklejanych, belka stalowa o odporności ogniowej REI 60 malowana farbą poliuretanową THEMACOAT 
GPL-S PRIMER zgodnie z normą PN-EN 13501 
 
33.2.2.2 Obudowa: 
- Obudowa ze szkła giętego opartego na dwóch łukach 2 x 10mm - szkło odbarwione IPAWHITE, bez-
pieczne, warstwowe(ESG/VSG). Krawędzie szlifowane i polerowane.  
Szklenie z sitodrukiem o wzorze z kół o śr.5mm rozrzedzającym się ku górze. OSTATECZNY WYBÓR NA 
PODSTAWIE PRÓBEK PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ! 
- Mocowanie punktowe systemowe na rotulach systemowych  przegubowych atestowanych 
- Uszczelki silikonowe przy zastosowaniu silikonu DC3362 
 
33.2.2.3 Podłoga: 
- Podłoga szklana z rastrem antypoślizgowym  ze szkła hartowanego o gr. 8mm float hartowany z ra-
strem anty poślizgowym/12mmfloat/12float/12float-VSG podparte czterostronnie na konstrukcji stalowej.  
Posadzka z sitodrukiem o wzorze z kół o śr.5mm.OSTATECZNY WYBÓR NA PODSTAWIE PRÓBEK! 
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- Płyta Ogniochronna REi60 
 
33.2.2.4. Balustrady szklane: 
Bezpieczne szkło warstwowe(ESG/VSG) szkło odbarwione IPAWHITE. 
Balustrady  systemowe (np.balardo) widowni mocowane do czoła płyty Ŝelbetowej z wykorzystaniem pro-
fili systemowych. Ilość i rodzaj łączników i kotew zgodne ze specyfikacją producenta. Balustrada wykona-
na z bezpiecznego szkła klejonego (ESG/VSG) gr. 2 x 10mm. Pochwyt stalowy profil "u" 30x27mm.  Osło-
na mocowania do stropu wykonana z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7021.  
 
Wymagane przedstawienie atestów bezpieczeństwa przez dostawce systemu. 
 
33.2.2.5. Zadaszenia szklane- wykonane z bezpiecznego szkła klejonego (ESG/VSG) gr. 2 x 10mm, mo-
cowanie ze stali nierdzewnej satynowanej, montowane kotwami do ściany 
 
Zadaszenie naleŜy wykonać po uprzednim przedstawieniu do akceptacji projektu warsztatowego. 
 
33.3. SPRZĘT 

33.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

33.4. TRANSPORT 
 
33.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

33.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
33.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
33.5 2. Wykonywanie konstrukcji stalowych 
 
Zgodnie z klasyfikacją stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe zali-
czyć naleŜy do  KLASY 1 . Do klasy tej zalicza się konstrukcje najbardziej odpowiedzialne , pracujące pod 
obciąŜeniami zmiennymi , lub teŜ konstrukcje ,których uszkodzenie mogłoby zagraŜać Ŝyciu ludzkiemu . 
Dlatego  elementy te  powinny być wykonane przez spawaczy o najwyŜszych umiejętnościach w tej dzie-
dzinie.   Elementy spawane powinny zostać odpowiednio przygotowane. Przygotowanie materiału do 
spawania spoinami czołowymi  obejmuje ukosowane brzegów , czyszczenie brzegów , składanie złączy i 
sczepianie brzegów łączonych elementów. Ukosowanie brzegów stali powinno być wykonane za pomocą 
cięcia tlenowego , a następnie obróbki mechanicznej do momentu otrzymania gładkiej powierzchni uko-
sowanej . Kształt ukosowania zaleŜy od grubości materiału  i rodzaju spawanego  i powinien być wykona-
ny zgodnie z polską normą .  Łączone elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegów naleŜy połączyć 
spoinami szczepnymi  lub zamontować w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastąpiło trwałe 
odkształcenie konstrukcji .    
 
Podczas wykonywania spoin , aby wykonać je prawidłowo naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
- właściwy dobór średnic  i rodzaju elektrod . Spoina musi być stopiona z brzegiem spawanego materiału 
na całej jego grubości . Aby dotrzeć do grani rowka zukosowania przy zachowaniu prawidłowej długości 
łuku naleŜy uŜyć elektrody o mniejszej średnicy .Przy dalszych warstwach , gdy układanie poszczególnych 
ściegów spoiny odbywa się juŜ w szerszej części zukosowanego rowka , moŜliwe jest uŜycie elektrody o 
większej średnicy . 
- właściwy dobór natęŜenia prądu spawania. Optymalne natęŜenie prądu spawania określone jest przez 
producenta elektrod dla danego typu elektrody .  
- utrzymanie odpowiedniej długości łuku .Długość łuku powinna być równa średnicy rdzenia elektrody. 
Łuk nie powinien być zajarzany w tym miejscu , gdzie ma się rozpocząć układanie spoiny , ale w miejscu 
wysuniętym o parę milimetrów w kierunku spawania . Po ustaleniu się łuku naleŜy cofnąć elektrodę i roz-
począć układanie spoiny. 
- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodą odpowiednich ruchów bocz-
nych lub po linii spawania . 
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Po zespawaniu elementów konstrukcji stalowej  , naleŜy dokonać kontroli wykonanych spawów  zgodnie z 
polską normą.   
 
Przed wykonaniem robót wykonawca powinien przedstawić do uzgodnienia generalnemu projektantowi 
projekt warsztatowy. 
 
33.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
33.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

33.6.2.  
 
Prace naleŜy prowadzić na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji opracowanego 
przez Wykonawcę . Podstawą wykonania projektu warsztatowego jest projekt wykonawczy. Projekt 
warsztatowy powinien być uzgodniony z projektantem konstrukcji . 
Prace spawalnicze mogą zostać wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  
Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza się do  KLASY 1 stalowych konstrukcji spa-
wanych . 
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

 
 
33.7. OBMIAR ROBÓT 
 
33.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO   „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
33.7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji, 1m2 obudowy widowni, posadzki, 1mb- balustra-

dy. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w doku-

mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
 
33.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
33.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
33.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
33.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
33.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

33.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- projekt warsztatowy 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaŜ konstrukcji na budowie  
- montaŜ balustrady wraz z obróbkami 
- montaŜ obudowy skybox’u wraz z obróbkami i elementami wykończenia 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
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33.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i Rozporządzenia 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Nr 129/97 poz.844  
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych Dz. Nr 
13172 poz. 93 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. Nr 47/03 poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. Nr 107198 poz. 679, Nr 
8102 poz. 71) 
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
 
 

34. KONSTRUKCJA STALOWYCH PANELI BASENU 

34.1. WSTĘP 
 
34.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalo-
wych paneli basenów pływackich. 
 
461.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 34.1.1. 
 
34.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgod-
nie z pkt. 34.1.1. 
 
34.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
34.2. MATERIAŁY 
 
34.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
34.2.2. Wymagania szczegółowe 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: 
• PN-EN 10020:2003 
• PN-EN 10027-1:1994 
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• PN-EN 10027-2:1994 
• PN-EN10021:1997 
• PN-EN10079:1996 
• PN-EN10204+AK:1997 
• PN-90/H-01103 
• PN-87/H-01104 
• PN-88/H-01105 
Wyroby walcowane – kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998, 
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056- 1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2:1998/Ap2003, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. 
Wyroby walcowane – blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: Penh- 92203:1994, 
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN- 61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PNISO10673: 2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PNEN752:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-73/M69355, PN-67/M-69356. 
Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
34.2.3 Cechy szczególne zaprojektowanej niecki 
 
34.2.3.1. OPIS KONSTRUKCJI STALOWEJ BASENU OLIMPIJSKIEGO 51,25 x 25 
Basen wykonany zostanie w technologii panelowej stalowej. Panele naleŜy wykonać ze stali FE P 02 
G275-NA –CR zgodnie ze standardem UNI EN 10142 ściany niecki basenowej składają się z 150 szt. pa-
neli stalowych o szerokości 1 metra oraz 2 szt. paneli o szerokości 1,25 m. Na całym obwodzie basenu 
maja one wysokości 2,0 m. Grubość stali stanowiącej konstrukcje ścian niecki basenowej powinna wynosi 
2 mm. Konstrukcja ścian musi posiada trzy niezaleŜne oŜebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej: 
poziome, pionowe oraz wzmocnienia. 
Grubość stali stanowiącej konstrukcję ścian niecki basenowej powinna wynosić 2 mm. 
Konstrukcja ścian musi posiadać trzy niezaleŜne oŜebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej: po-
ziome, pionowe oraz wzmocnienia Z. W celu zapobiegania korozji, zarówno stal stanowiąca konstrukcje 
niecki, jak i wszystkie inne elementy wykonane z stali powinny być zabezpieczone antykorozyjnie w pro-
cesie cynkowania ogniowego. Aby zapewnić prawidłowe rozprowadzenie powłoki antykorozyjnej proces 
powinien być przeprowadzony w kąpieli cynkowej o temperaturze 400oC do 560oC. proces cynkowania 
ogniowego powinien być przeprowadzony po wykonaniu wszystkich otworów w panelach. 
Proces zakładania powłoki antykorozyjnej musi być przeprowadzony zgodnie z następującymi normami: 
- UNE-EN ISO 1461/99 
- UNE-EN ISO 14713/99 
- EN 21.461 
- ISO R 1461.2 
-NF A 91-121/2 
- DIN 50.976 
- BS 729 
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- ASTM A 123/A13M-02. 
System paneli powinien być połączony pomiędzy sobą przy zastosowaniu systemowych śrub i nakrętek. 
Kotwienie paneli do dna Ŝelbetowego obywać się powinno przy uŜyciu kołków z masą chemiczną (Ŝywi-
ca). Dodatkowo panele ścienne kotwione są do zbrojonej płyty Ŝelbetowej przy uŜyciu systemu wsporni-
ków z regulacją umoŜliwiającego doregulowanie wymiarów basenu w przypadku niedokładnego wykona-
nia płyty dennej, lub błędów montaŜu. 
Na głębokość basenu 1,2 m na całym obwodzie basenu naleŜy zainstalować spocznik dla pływaków. Spo-
cznik naleŜy wykonać z 2mm blachy cynkowanej ogniowo. Spocznik wykonany jest jako element syste-
mowy ściany. 
 
SYSTEM WSPORNIKÓW: 
Układ wsporników i mocowań basenu powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany aby moŜliwe było 
zniwelowanie nieregularności płyty betonowej do wysokości 60mm. 
Regulacja ta powinna być moŜliwa zarówno w momencie montaŜu, jak i w czasie późniejszej eksploatacji. 
System wsporników paneli powinien równieŜ posiadać moŜliwość regulacji paneli w poziomie – regulacja 
wymiarów basenu. 
 
RYNNA PRZELEWOWA 
Rynna przelewowa powinna być wykonana z tego samego rodzaju stali co panele stanowiące konstrukcje 
ścian, oraz w ten sam sposób zabezpieczona antykorozyjnie. Do tego elementu konstrukcji basenu, nale-
Ŝy zastosować te same normy i standardy jak do paneli stalowych. 
Rynnę przelewowa naleŜy prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływów. System mocowania musi zawie-
rać system regulowanych wsporników, które umoŜliwiają wyregulowania spadku rynny w momencie mon-
taŜu jak równieŜ w czasie eksploatacji. 
Zaprojektowano rynnę przelewową na dwóch dłuŜszych ścianach basenu. Jako przykrycie rynny przele-
wowej zastosować kratkę rynny przelewowej odpowiednia do rynny przelewowej. ObrzeŜe basenu naleŜy 
wyłoŜyć systemowymi antypoślizgowymi płytkami ceramicznymi, spełniającymi wymagania norm: 
- DIN 51130 
- DIN 51097 
Do mocowania płytek do foli basenowej naleŜy uŜyć specjalnego kleju. 
Ceramiczne wyłoŜenie obrzeŜa basenu w kolorze białym lub niebieskim. 
Uszczelnienie pomiędzy konstrukcja stalowa a plaŜa basenowa wykonać na podwójna zakładkę z dylata-
cją wynosząca 2 cm. 
 
WYŁOśENIE BASENU 
Szczelność systemu zapewnia prawidłowo zainstalowana folia basenowa. 
Wymagana grubość foli basenowej PVC 1,5 mm , wewnętrznie zbrojona włóknem szklanym, nasączona 
substancja grzybobójczą BIOPRUF. 
Betonowe dno basenu naleŜy wyłoŜyć geowłókniną, a następnie folią basenową. Zgrzewanie foli na 
obiekcie na zakładkę. Wykładanie basenu folią naleŜy rozpocząć od połączenia rynny 
przelewowej z plaŜa basenową. Folia basenowa zastosowana do wyłoŜenia niecki basenu musi spełniać 
następujące standardy: 
- UNE 104.303 EX 
Metody badań: 
UNE 53.213-2 
UNE 104.303 
UNE EN ISO 426 
UNE EN ISO 527-1 
UNE 53.326 
UNE 104.302 
UNE 53.028 METODA B 
UNE 53.104 
UNE 104.300 
UNE 53.420 
 
WARUNKI OGÓLNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ : 
Dostawca konstrukcji basenu musi przedstawić listę referencyjną obiektów gdzie zainstalowano basen 
systemu panelowego stalowego wyłoŜonego folią PVC. 
Kryterium dla obiektów: 
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- w ciągu ostatnich 4 lat (rok 2006 do 2010) odbyły się na tym obiekcie zawody rangi międzynarodowej, 
- basen otrzymał pozytywną opinię FINA 
- lista referencyjna powinna zawierać przynajmniej 2 obiekty. 
 
34.2.3.2. OPIS KONSTRUKCJI STALOWEJ BASENU 25,0 x 1,5 x 1,00 - 1,35 m 
Basen naleŜy wykonać w technologii panelowej stalowej. Panele naleŜy wykonać ze stali FE P 02 G275 - 
NA CR zgodnie ze standardem UNI EN 10142. 
Ściany niecki basenowej składają się z: 
24 paneli o szerokości 1,0 m i wysokości 1,0 m 
2szt. o szerokości 0,5 m i wysokości 1,0 m 
24 sztuk paneli o szerokości 1,0 m i wysokości 1,3 m 
2szt. o szerokości 0,5 m i wysokości 1,3 m. 
Na krótszych ścianach o zmiennej głębokości dna zaprojektowano 20 sztuk paneli o szerokości 1,0 m, z 
dnem skośnym dostosowanym do spadku dna basenu oraz 2 panele o szerokości 0,5m , z dnem skośnym 
dostosowanym do spadku dna basenu. 
Grubość stali stanowiącej konstrukcję ścian niecki basenowej powinna wynosić 2 mm. 
Konstrukcja ścian musi posiadać trzy niezaleŜne oŜebrowania wzmacniające od strony zewnętrznej: po-
ziome, pionowe oraz wzmocnienia Z. 
W celu zapobiegania korozji, zarówno stal stanowiąca konstrukcje niecki, jak i wszystkie inne elementy 
wykonane z stali powinny być zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Aby za-
pewnić prawidłowe rozprowadzenie powłoki antykorozyjnej proces powinien być przeprowadzony w ką-
pieli cynkowej o temperaturze 400oC do 560oC. proces cynkowania ogniowego powinien być przeprowa-
dzony po wykonaniu wszystkich otworów w panelach. 
Proces zakładania powłoki antykorozyjnej musi być przeprowadzony zgodnie z następującymi normami: 
- UNE-EN ISO 1461/99 
- UNE-EN ISO 14713/99 
- EN 21.461 
- ISO R 1461.2 
-NF A 91-121/2 
- DIN 50.976 
- BS 729 
- ASTM A 123/A13M-02. 
 
System paneli powinien być połączony pomiędzy sobą przy zastosowaniu systemowych śrub i nakrętek. 
Kotwienie paneli do dna Ŝelbetowego obywać się powinno przy uŜyciu kołków z masą chemiczną (Ŝywi-
ca). Dodatkowo panele ścienne kotwione są do zbrojonej płyty Ŝelbetowej przy uŜyciu systemu wsporni-
ków z regulacją umoŜliwiającego doregulowanie wymiarów basenu w przypadku niedokładnego wykona-
nia płyty dennej, lub błędów montaŜu. 
Dwa panele z kaŜdej z wysokości (1,0 i 1,3 m) naleŜy wyposaŜyć w drabinki wbudowane w konstrukcje. 
Powinny być zastosowane pochwyty systemowe mocowane w konstrukcji 
 
SYSTEM WSPORNIKÓW: 
Układ wsporników i mocowań basenu powinien zostać tak zaprojektowany i wykonany aby moŜliwe było 
zniwelowanie nieregularności płyty betonowej do wysokości 60mm. 
Regulacja ta powinna być moŜliwa zarówno w momencie montaŜu, jak i w czasie późniejszej eksploatacji. 
System wsporników paneli powinien równieŜ posiadać moŜliwość regulacji paneli w poziomie – regulacja 
wymiarów basenu. 
 
RYNNA PRZELEWOWA 
Rynna przelewowa powinna być wykonana z tego samego rodzaju stali co panele stanowiące konstrukcje 
ścian, oraz w ten sam sposób zabezpieczona antykorozyjnie. Do tego elementu konstrukcji basenu, nale-
Ŝy zastosować te same normy i standardy jak do paneli stalowych. 
Rynnę przelewowa naleŜy prowadzić ze spadkiem w kierunku odpływów. System mocowania musi zawie-
rać system regulowanych wsporników, które umoŜliwiają wyregulowania spadku rynny w momencie mon-
taŜu jak równieŜ w czasie eksploatacji. 
Zaprojektowano rynnę przelewową na dwóch dłuŜszych ścianach basenu. Jako przykrycie rynny przele-
wowej zastosować kratkę rynny przelewowej odpowiednia do rynny przelewowej. ObrzeŜe basenu naleŜy 
wyłoŜyć systemowymi antypoślizgowymi płytkami ceramicznymi, spełniającymi wymagania norm: 
- DIN 51130 
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- DIN 51097 
Do mocowania płytek do foli basenowej naleŜy uŜyć specjalnego kleju. 
Ceramiczne wyłoŜenie obrzeŜa basenu w kolorze białym lub niebieskim. 
Uszczelnienie pomiędzy konstrukcja stalowa a plaŜa basenowa wykonać na podwójna zakładkę z dylata-
cją wynosząca 2 cm. 
 
WYŁOśENIE BASENU 
Szczelność systemu zapewnia prawidłowo zainstalowana folia basenowa. 
Wymagana grubość foli basenowej PVC 1,5 mm , wewnętrznie zbrojona włóknem szklanym, nasączona 
substancja grzybobójczą BIOPRUF. 
Betonowe dno basenu naleŜy wyłoŜyć geowłókniną, a następnie folią basenową. 
Zgrzewanie foli na obiekcie na zakładkę. 
Wykładanie basenu folią naleŜy rozpocząć od połączenia rynny przelewowej z plaŜa basenową. 
Folia basenowa zastosowana do wyłoŜenia niecki basenu musi spełniać następujące standardy: 
- UNE 104.303 EX 
Metody badań: 
UNE 53.213-2 
UNE 104.303 
UNE EN ISO 426 
UNE EN ISO 527-1 
UNE 53.326 
UNE 104.302 
UNE 53.028 METODA B 
UNE 53.104 
UNE 104.300 
UNE 53.420 
 
WARUNKI OGÓLNE DOSTAWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ : 
Dostawca konstrukcji basenu musi przedstawić listę referencyjną obiektów gdzie zainstalowano basen 
systemu panelowego stalowego wyłoŜonego folią PVC. 
Kryterium dla obiektów: 
- w ciągu ostatnich 4 lat (rok 2006 do 2010) odbyły się na tym obiekcie zawody rangi międzynarodowej, 
- basen otrzymał pozytywną opinię FINA 
- lista referencyjna powinna zawierać przynajmniej 2 obiekty. 
 
34.3. SPRZĘT 
34.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych 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. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, lub groŜące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
34.4. TRANSPORT 
34.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
34.4.2. Wymagania szczegółowe 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji po-
winno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny 
być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabez-
pieczone przed zagubieniem. Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń 
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku na-
leŜy: 
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń 
pod działaniem cięŜaru własnego, 
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- podłoŜyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 
krawędziami elementów, 
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabez-
piecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 
 
34.5. WYKONANIE ROBÓT 
34.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
34.5.2. Wymagania szczegółowe 
MontaŜ basenu z paneli stalowych naleŜy wykonać ściśle z instrukcją montaŜu i technologią producenta 
paneli. 
Przygotowanie stali – naleŜy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej kon-
troli, zwracając szczególną uwagę na 
rysy i pęknięcia. 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. 
Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu naleŜy przed zmagazynowaniem prostować na zimno 
bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać naleŜy obszar 1,5-2 razy 
większy od odkształconego. 
 
Obróbka. 
Na obróbkę materiału składają się czynności: 
- cięcie, 
- wykonanie otworów na śruby, 
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe 
- gięcie elementów, 
- pasowanie elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań normy 
PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zacho-
waniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002. 
 
Malowanie. 
Przed zagruntowaniem naleŜy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w doku-
mentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być 
suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moŜe być niŜsza niŜ +5ºC . 
 
MontaŜ konstrukcji stalowej 
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ80%, a temperatura nie niŜsza 
niŜ +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
naleŜy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z 
dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby 
grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999 
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpo-
wiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wa-
dliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i od-
biorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. 
Do montaŜu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-
9/S-10050. Wykonane rusztowania montaŜowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do kaŜdego miej-
sca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
 
Niecki naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego przez wykonawcę a zatwier-
dzonego przez generalnego projektanta. 
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34.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
34.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne pkt. 6. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona ja-
kość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. 
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzo-
ru, wstrzyma roboty i zobowiąŜe Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości 
materiałów. 
 
34.6.2. Kontrola połączeń spawanych 
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach: 
- kontrola wstępna, 
- kontrola podczas spawania, 
- kontrola wykonanych połączeń. 
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie 
błędów widocznych na zewnątrz, 
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia, 
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem. 
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na duŜej powierzchni, to 
spoiny wadliwie wykonane musza być wycięte i ponownie załoŜone. 
 
34.6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i częstością zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment 
stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z 
dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje 
zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 
- roboty montaŜowe 
- kontrola zachowania warunków bhp. 
 
34.6.4. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych. 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją. 
 
34.7. OBMIAR ROBÓT 
 
34.7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
 
34.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 
34.8. ODBIÓR ROBÓT 
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34.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
34.8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumen-
tacją projektową i SST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zama-
wiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z pro-
jektem i SST, instrukcje uŜytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje uŜytkowania wszystkich innych 
elementów ślusarki wymienionych w projekcie technicznym. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 
 
34.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
34.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
34.9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia 
- montaŜ konstrukcji na budowie 
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
34.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
34.10.1. Normy 
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne, 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe, 
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych, 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia, 
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów. 
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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35. RUCHOMA PRZEGRODA BASENU  

35.1. WSTĘP 
 
35.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji rucho-
mej przegrody na basenie olimpijskim. 
 
461.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 35.1.1. 
 
35.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgod-
nie z pkt. 35.1.1. 
 
35.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
35.2. MATERIAŁY 
 
35.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
35.2.2. Wymagania szczegółowe 

Na całej szerokości basenu zaprojektować  pomost przesuwny słuŜący do wydzielenia z niecki 
dwóch niezaleŜynych obszarowo basenów – w skrajmym przypadku oba 25 x 25.  

Przesywanie pomostu powinno odbywa sie w systemowych szynach zamontowanych na plaŜy 
basenowej – za rynną przelewową, a ruch pomostu powinien być realizowany jest za pomocą napędu 
linowego z silnikiem przekazującym ruch rotacyjny za pośrednictwem pasa transmisyjnego do bębna 
zwijającego. Powinno się zastosować linę holowniczą mającą za zadanie przesunięcie ruchomego pomo-
stu po szynach, a tym samym zmianę długości basenu od 50 do 25 m , umieszczoną w prowadnicy.  

Pomost powinien być zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 304  i pokryty antypoślizgowym 
rusztem z PCV w kolorze białym. Powinien poruszać  się po szynach umieszczonych po bokach basenu w 
odległości 750 mm od poziomu wody.  Dzięki takiej konstrukcji moŜliwy będzie swobodny przepływ wody 
basenowej podczas ruchu pomostu, jak równieŜ podczas normalnego uŜytkowania.  

Pomostpowinien być  wyposaŜony równieŜ w otwory dzięki czemu moŜliwe będzie  stosowanie 
tych samych lin torowych zarówno gdy basen ma 50 jak i 25 metrów długości.  
 
35.2.3 Cechy szczególne zaprojektowanego pomostu: 
 
RUCHOMA PRZEGRODA ( POMOST RUCHOMY)  
 
Wymiary pomostu: 
Długość całkowita 27942 mm 
Szerokość 1200 mm 
Wysokość  2270 mm 
Wysokość przegrody nad lustro wody 310 mm.  
Głębokość poniŜej poziomu wody 1960 mm 
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Waga netto pomostu 6000 kg 
Całkowite obciąŜenie pomostu 12500kg 
ObciąŜenie maksymalne na szyny 6250 kg (6125 N) 
Trasa pomostu 25 m 
Poziom ciśnienia akustycznego LeqA < 70 dB 
Wytrzymałość przegrody zgodna z PN-EN 13451-11 :2005.  
Zasilanie 24V 0,34kW 20A 
 
System przesuwania powinien zapewnić płynność przesuwania dna bez konieczności stosowania 
unoszenia pomostu i umieszczania wózków transportowych .Mobilność systemu powinna być zapewniona 
bez koniecznośći uŜywania spręŜarek powietrza w celu zwiększenia wyporności przegrody. 
   Na wypadek awarii urządzenia kodującego pomost  powinno się wyposaŜyć w czujniki indukcyjne 
umiejcowione na początku i na końcu trasy, które spowodują zatrzymanie pomostu w momencie 
przekroczenia punktów granicznych ( zaprogramowane impulsy w urządzeniu kodującym). Urządzenie 
powinno posiadać wyłącznik awaryjnego zatrzymania na pulpicie sterowniczym oraz w pilocie zdalnego 
sterowania. 
Ruchomy pomost powinien być tak skonstruowany aby utrzumać w szelkie obciąŜenia wynikające z jego 
uŜytkowania . Musi równieŜ stanowić stabilną , bezpieczną  konstrukcję, która zachowuje równieŜ swoje 
patametry podczas przesuwania. 
     W ramach prac projektowych naleŜy skoordynować prace związane z niecką basenową , technologią 
oczyszczania wody ( umiejscowienia naplywowych/odplywowych, orurowania), pracami przy wykonaniu 
dna ruchomego. NaleŜy wykluczyć wszelkie ewentualne kolizje między  dostawcami poszczególnych 
systemów.WaŜnym jest dostarczenie przez projektanta  listy prac budowlanych, które powinne być 
zakończone przed wejściem dostawcy ruchomej przegrody( pomostu ruchomego) 
 
STEROWANIE 
Sterowanie powinno odbywać się stacjonarnie za pośrednictwem panelu sterowniczego  oraz zdalnie za 
pomocą pilota. Zarówno panel  jak i pilot powinny być wyposaŜone w wyłącznik awaryjny ( 
bezpieczeństwa). 
 
 
35.3. SPRZĘT 
35.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca ruchomej przegrody powinien dysponować podstawowymi narzędziami oraz wózkami do 
przewiezienia elementów składowych przegrody 
 
35.4. TRANSPORT 
35.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
35.4.2. Szczegółowe wymagania: 
Generalny Wykonawca powinien zapewnić wykonawcy ruchomego pomostu dostęp transportu na plac 
budowy cięŜarówkami o dł. ok. 16 m.. CięŜarówki powinny mieć moŜliwość zaparkowania do rozładunku 
przy otworze w budynku, przewidzianym do wniesienia elementów ruchomego pomostu uzgodnionym z 
wykonawcą ruchomego pomostu. W budynku transport powinien odbywać się ręcznie i/lub przy pomocy 
wózków.  
 
 
35.5. WYKONANIE ROBÓT 
35.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
35.5.2. Wymagania szczegółowe 
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Zakres prac obejmuje projekt, wykonanie, dostawę i instalację ruchomej przegrody do basenu pływackie-
go. Ruchoma przegroda musi być skonstruowana w taki sposób aby utrzymać wszystkie obciąŜenia wyni-
kające z ich uŜytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŜdym kierunku. 
Musi równieŜ stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŜytkownika. Ruchoma przegroda musi być za-
projektowana, wykonana i zainstalowana zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13451:część 
11.  
 
Rozruch powinien być wykonany przez wykonawcę ruchomego dna, a odbiór urządzeń powinien być wy-
konany przez Generalnego Wykonawcę na zakończenie instalacji urządzeń. 
 
 
Przegrodę ruchoma (pomost) naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego przez 
wykonawcę a zatwierdzonego przez generalnego projektanta. 
 
 
35.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
35.6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona według norm PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 
– 11. 
 
35.7. OBMIAR ROBÓT 
 
35.7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
 
35.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej konstrukcji 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w do-
kumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 
35.8. ODBIÓR ROBÓT 
35.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
 
35.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
35.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
35.9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 kpl według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę 
- zakończenie produkcji elementów wyposaŜenia 
- zakończenie montaŜu suchego 
- zakończenie montaŜu mokrego i odbiór końcowy 
 
35.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Z realizacją inwestycji wiąŜą się następujące przepisy: 
Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producenta ruchomej przegrody.  
Normy PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 – 11. 
 
 

36. RUCHOME DNO DO BASENU Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW WPŁYNIĘCIU POD 
POWIERZCHNIĘ DNA 

36.1. WSTĘP 
 
36.1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji rucho-
mego dna na basenie olimpijskim. 
 
36.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 36.1.1. 
 
36.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgod-
nie z pkt. 36.1.1. 
 
36.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
36.2. MATERIAŁY 
 
36.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
36.2.2. Wymagania szczegółowe 
System ma opierać się na systemie ruchomych siłowników. Dno powinno być przesuwane przez mecha-
nizm noŜycowy, za pomocą trzpienia obrotowego, dzięki któremu dno jest wysoce bezpieczne. Napęd 
mechanizmu noŜycowego powinny stanowić jednostki napędowe 24 V DC wyposaŜone w czujniki PLC 
zapewniające równomierne podnoszenie i opuszczanie dna. System dna ruchomego powinien mieć moŜ-
liwość pozostania w swoim połoŜeniu, w przypadku nieprzewidzianej awarii, aby zapobiegać niekontrolo-
wanemu przechyłowi, co mogłoby doprowadzić do zagroŜenia kąpiących się ludzi. Dno powinno spełniać 
najwyŜsze normy bezpieczeństwa. Powinno być całkowicie zgodne z przepisami EN1345111. Nośność 
systemu powinna oscylować w granicach 1000 N/m², która zapewni uŜytkownikom basenu uczucie sta-
bilności niezaleŜnie od połoŜenia dna i w przypadku duŜej koncentracji uŜytkowników w jednym miejscu 
basenu nie doprowadzi do niebezpiecznego przechyłu ruchomego dna. Dno powinno być wyposaŜone w 
system prowadnic zamontowanych w ścianach jako dodatkowe zabezpieczenie stabilności. Konstrukcja 
dna ruchomego powinna zapewniać moŜliwość obsługi dna, gdy basen nie jest wypełniony wodą. 
Dno ruchome powinno być zaprojektowane i wyprodukowane z materiałów zapewniających wysoką od-
porność na agresywne środowisko basenowe. 
 
RUCHOME DNO 
Wymiary: 25x 10 m; 250 m2 
Pokrywa zabezpieczająca na długości 25m 
Pokrycie dna: panele poliestrowe (gfk) 
Schody: nie zawarte 
Max głębokość: 2,00 m 
Całkowita głębokość niecki: 2,70 m 
Wysokość robocza: 0,70 m netto 
Nośność: co najmniej 1000 n / m2 netto 
Prędkość podnoszenia: ok. 4 mm na sekundę 
Konstrukcja: konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, trzpień 
Obrotowy śrubowy z łącznikiem, napęd – siłownik 
Liczba dźwigarów 6 
Liczba włazów serwisowych: 6 
Uszczelnienie płyt podstawnych 6 
Wskaźniki głębokości 2 oraz 2 znaki "zakaz nurkowania" zintegrowane z 
Temperaturą wody 
Panel sterujący: kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym, z 
MoŜliwością podłączenia dodatkowych funkcji 
Regulacja: 0m do 2m 
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System podnoszenia dna powinien być zaprojektowany jako mechanizm noŜycowy poruszający się za 
pomocą rolek po specjalnych płytach podstawnych dla prawidłowej pracy oraz wyposaŜone w specjalne 
prowadnice boczne dla dodatkowego zabezpieczenia stabilności. Pokrycie stalowej konstrukcji wykonanej 
ze stali AISI 316 powinno wykonać z paneli poliestrowych (GFK) o szerokości 50 cm oddalonych od 
siebie o 7 mm( zgodność z PNEN 13451 tzw. pierwsza grupa wymiarowa) co zapewni poprawny prze-
pływ wody pod dnem na całej połaci dna , bez wpływu na wyporność dna. 
Prędkość podnoszenia ruchomego dna nie powinna być mniejsza niŜ 4 mm sekundę. Silniki napędzające 
system noŜycowy winny być wyposaŜone w system umoŜliwiający wytworzenie nadciśnienia równowaŜą-
cego ciśnienie wody oraz sygnalizujący ewentualną awarię silnika. 
Ruchome dno musi być skonstruowane w taki sposób, aby utrzymać wszystkie obciąŜenia wynikające z 
jego uŜytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŜdym kierunku. Musi 
równieŜ stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŜytkownika. Ruchome dno musi być zaprojektowane 
i wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PNEN 13451:część 11. 
W ramach prac projektowych powinno być uwzględnione przeprowadzenia okablowania z ruchomego dna 
do pomieszczenia technicznego oraz miejsc podłączenia elementów elektronicznych ruchomego dna, 
zgodnie ze wskazaniami producenta ruchomego dna (tj. wyświetlaczy głębokości wody, szafki sterującej). 
PołoŜenie okablowania elektrycznego oraz wiercenie otworów będzie w gestii Generalnego Wykonawcy. 
Wybrane przez projektanta i wykonane przez Generalnego Wykonawcę uszczelnienie niecki basenowej 
musi uwzględniać montaŜ ruchomego dna W ramach prac projektowych naleŜy skoordynować prace 
związane z niecką basenową, technologią oczyszczania wody (w tym równieŜ orurowania, umiejscowienia 
dysz doprowadzających/ odprowadzających wodę z niecki) oraz systemem ruchomego dna tak, aby wy-
kluczyć wszelkie ewentualne kolizje oraz zapewnić przejrzysty podział prac pomiędzy późniejszymi do-
stawcami urządzeń i technologii. 
Projektant jest zobowiązany dostarczyć listę prac budowlanych, które powinny być zakończone przed 
wejściem dostawcy ruchomego dna na budowę oraz listę dodatkowych wymagań niezbędnych do prawi-
dłowej instalacji ruchomego dna, jeśli takie istnieją. 
 
 
STEROWANIE 
Ruchome dno powinno być kontrolowane przy uŜyciu technologii PLC tak, Ŝeby moŜna było nim operować 
z poziomu plaŜy basenowej za pomocą pulpitu kontrolnego. Operowanie ruchomym dnem powinno być 
skonstruowane tak, Ŝeby uŜytkownik sam mógł na decydować o poziomie jego głębokości. Dostęp upo-
waŜnionego personelu powinien być ograniczony poprzez uŜyciu systemu zabezpieczającego 
• panelu kontrolny 
• Dwa wyświetlacze głębokości wody 
• Dwa wyświetlacze “Zakaz nurkowania” zintegrowane z temperaturą wody. 
• Szafa sterująca 
 
36.3. SPRZĘT 
36.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
MontaŜ ruchomego dna odbywa się będzie przez producenta wykonawcę z wyjątkiem wiercenia otwo-
rów pod kable i prowadzenia kabli Wykonawca ruchomego dna przystępujący do robót powinien dyspo-
nować co najmniej sprzętem podstawowym jak wiertarki, klucze itp. 
 
36.4. TRANSPORT 
36.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
36.4.2. Szczegółowe wymagania: 
Generalny Wykonawca powinien zapewnić wykonawcy dostawcy ruchomego dna dostęp transportu na 
plac budowy cięŜarówkami o dł. Ok. 16m. CięŜarówki powinny mieć moŜliwość zaparkowania do rozła-
dunku przy otworze w budynku, przewidzianym do wniesienia elementów ruchomego dna, uzgodnionym 
z wykonawcą ruchomego dna. W budynku transport powinien odbywać się ręcznie i/lub przy pomocy 
wózków. 
 
36.5. WYKONANIE ROBÓT 
36.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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36.5.2. Wymagania szczegółowe 
Zakres prac obejmuje projekt, wykonanie, dostawę i instalację ruchomego dna do basenu pływackiego. 
Ruchome dno musi być skonstruowane w taki sposób aby utrzymać wszystkie obciąŜenia wynikające z ich 
uŜytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŜdym kierunku. Musi równieŜ 
stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŜytkownika. Ruchome dno musi być zaprojektowane, wyko-
nane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PNEN 13451:część 11. Wszelkie elemen-
ty mocujące zintegrowane z ruchomym dnem muszą spełniać wymogi odpowiednich części normy PN EN 
13451: części 1 do 11 włącznie. 
 
Rozruch powinien być wykonany przez wykonawcędostawcę ruchomego dna, a odbiór urządzeń powi-
nien być wykonany przez Generalnego Wykonawcę na zakończenie instalacji urządzeń. 
 
Dno ruchome naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego przez wykonawcę a 
zatwierdzonego przez generalnego projektanta. 
 
 
36.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
36.6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona według norm PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 
– 11. 
 
36.7. OBMIAR ROBÓT 
 
36.7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
 
36.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej konstrukcji 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w do-
kumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 
36.8. ODBIÓR ROBÓT 
36.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
 
36.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
36.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
36.9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 kpl według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przekazanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę 
- zakończenie produkcji elementów wyposaŜenia 
- zakończenie montaŜu suchego 
- zakończenie montaŜu mokrego i odbiór końcowy 
 
36.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Z realizacją inwestycji wiąŜą się następujące przepisy: 
Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producenta ruchomego dna.  
Normy PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 – 11. 
 
 

37. ŚCIANKI WSPINACZKOWE WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA WRAZ Z ZADASZE-
NIEM 

37.1. WSTĘP 
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37.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru ścian wspinaczko-
wych wraz z zadaszeniem nad ścianą zewnętrzną. 
 
37.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 37.1.1. 
 
37.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgod-
nie z pkt. 37.1.1. 
 
37.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
37.2. MATERIAŁY 
 
37.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
37.2.2. Wymagania szczegółowe 
37.2.2.1. Konstrukcja wsporcza 
Konstrukcja wsporcza stalowa rurowa wykonana zgodnie z projektem warsztatowym razem zakotwieniem 
- ocynkowana. 
 
37.2.2.2. Panele wspinaczkowe 
Pokrycie ściany to panele wspinaczkowe na bazie sklejki lub na bazie laminatu spełniające warunki normy 
PN-EN 12572-1;2009. 
Panele wspinaczkowe płaskie systemu Monolit - Mono’Tape (lub równowaŜne) - PN-EN 12572-
1;2009, na bazie sklejki wodoodpornej liściastej gr. 18mm wg. PN-83/D-97003 - wymiar podstawowy 
1,25 x 2,50m, minimalna ilość gniazd na 1m2 25szt. lub 40szt., powierzchnia paneli piaskowo-Ŝywiczna 
pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. 
Panel wykonany na bazie Ŝywicy trudno-zapalnej. Całość musi spełniać wymogi materiału co najmniej 
trudno-zapalnego (C-s1,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2009). 
 
Panele wspinaczkowe na bazie laminatu skało podobne systemu Monolit - Mono’Design (lub 
równowaŜne) - wg normy PN-EN 12572-1; 2009. 
- na bazie włókna szklanego przeznaczone do montaŜu na konstrukcji stalowej (moŜliwość uzyskania 
przestrzennych powierzchni); brak wymiaru podstawowego (całkowita powierzchnia zaleŜy od ukształto-
wania paneli), minimalna ilość gniazd na 1m2 10szt. Panele wykonane na bazie Ŝywicy poliestrowej trud-
no-zapalnej. Powierzchnia paneli musi zawierać w sobie naturalną rzeźbę skalną typu krawędzie, półeczki 
oraz inne naturalne formy skalne. 
Całość musi spełniać wymogi materiału co najmniej trudno-zapalnego (C-s1,d0 wg PN-EN 
13501-1+A1:2009). 
 
37.2.2.3 Pozostałe elementy wyposaŜenia powierzchni wspinaczkowej 
Rysa na palce 
Kształt i przebieg rysy oraz jej głębokość powinien odzwierciedlać charakterystyczne pęknięcie skalne po-
jawiające się w skałach granitowych. Szerokość rysy na całej swej długości wahać się moŜe w granicach 
określonych rozmiarem nr 0.4 do 0.75 kości typu camlot. Długość rysy ok. 8,50m od podstawy ściany do 
jej górnej krawędzi. 
 
Rysa na dłonie 
Kształt i przebieg rysy oraz jej głębokość powinien odzwierciedlać charakterystyczne pęknięcie skalne po-
jawiające się w skałach granitowych. Szerokość rysy na całej swej długości wahać się moŜe w granicach 
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określonych rozmiarem nr #1 do #3 kości typu camlot. Długość rysy ok. 8,50m od podstawy ściany do jej 
górnej krawędzi. 
 
Makro elementy rzeźby – 6szt. 
Podstawowy wymiar to ok. 130 x 80cm, min grubość 20cm. Wymogiem jest moŜliwość przykręcania 
chwytów w ilości ok. 6 - 9 szt. dla jednego elementu. Powierzchnia wykonana na bazie laminatu polie-
strowego odzwierciedlającego naturalną rzeźbę skalną. 
 
Chwyty Wspinaczkowe 
Chwyty wspinaczkowe nakręcane naleŜy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości 4szt/m2 (łączna 
ilość ok. 3500szt.). Kształt i forma chwytu powinna uwzględniać sportowo rekreacyjny charakter ściany 
wspinaczkowej i pozwolić na ułoŜenie dróg wspinaczkowych o trudnościach od III do IX w skali UIAA. Do 
kaŜdego chwytu naleŜy dostarczyć śrubę mocującą. 
Chwyty jedno kolorowe dostarczone w zestawie 6 róŜnych kolorów. 
Chwyty dla części do ścigania naleŜy dostarczyć wg wzoru i z certyfikatem IFSC dla dwóch dróg do wspi-
nania. 
Chwyty nakręcane spełnić muszą warunki normy PN-EN 12572-3: 2008. 
Instalacja chwytów leŜy po stronie wykonawcy, który jednocześnie ułoŜy drogi wspinaczkowe w skali od 
III do IX w skali UIAA. 
Dodatkowe chwyty systemowe (10szt). 
Wymagane parametry chwytu systemowego: 
Kształt chwytu: sześciokąt wpisany w okrąg o ośr. 18cm (długość boku o wymiarze 9cm), wysokość 
chwytu 5,5cm. KaŜdy chwyt ma zawierać w sobie dziurkę na 2 palce o głębokości ok. 
4 cm. 
Rodzaje krawędzi: 4 rodzaje róŜnych krawędzi do chwytania: 1 na nachwyt głębokości 4cm, 1 na pod-
chwyt głębokości 3cm, 2 symetryczne na odciąg głębokości 1,5cm, 2 symetryczne na podchwyto-odciąg 
głębokości 1,5cm . 
 
Kampus do ćwiczeń palców – łączna szerokość 1,50m. 
Kampus naleŜy zamontować w miejscu wskazanym na wizualizacji. Wymagana ilość listew min. 10szt 
rozmieszczonych w odstępach zapewniających poprawny trening na , 2 grubości listwy ok. 2cm i 4 cm, o 
profilu części chwytnej zaokrąglonej w sposób zapobiegający kontuzjom palców. Listwy naleŜy wykonać z 
drewna. 
 
Skośna drabinka stalowa- szerokość 1,0m 
Element gimnastyczny wyposaŜenia ściany wspinaczkowej. Szerokość drabinki zaprojektowano w sposób 
umoŜliwiający ćwiczenia tylko jednej osobie. Średnica uchwytu (rury) ok. 3cm. Ilość szczebli 6szt. 
 
37.2.2.4. Podstawowe wyposaŜenie ściany 
WyposaŜenie standartowe - zestaw sprzętu; 
- lina statyczna – 1000mb 
- lina dynamiczna – 50mb 
- ekspresy stałe (róŜnej długości) - 219szt. 
- przyrząd asekuracyjny typu „kubek” – 20szt. 
- karabinek zakręcany typu HMS. – 20szt. 
- uprząŜ wspinaczkowa biodrowa – 40szt. 
- pętla do auto-asekuracji– 2szt. 
- klucz do śrub typu „imbus” – 2 szt. 
- materac asekuracyjny o gr. od 10 do 30cm (ukosowany na szer. ok. 1,00m u podstawy ściany do gr. 
10cm) wymiar 6,00x4,00m – lokalizacja: bulder przy wejściu (powierzchnia 24,00m2). 
- materac asekuracyjny gr. od 10 do 30cm (ukosowany na szer. ok. 1,00m u podstawy ściany na gr. 
10cm) wymiar 5,50x5,30m - lokalizacja bulder pod schodami( powierzchnia ok. 29,15m2). 
materac asekuracyjny gr. od 10 do 30cm (ukosowany na szer. ok. 1,00m u podstawy ściany na gr 10cm) 
wymiar 5,50x5,30m - lokalizacja bulder na antresoli nr 1( powierzchnia ok. 29,15m2). 
- materac asekuracyjny o gr. 30cm wymiar 5,50x4,00m – lokalizacja: bulder na antresoli nr 2 ( p 
wierzchnia 29,15m2). 
- materac asekuracyjny gr. 10cm wymiar 2,50x14,00m wzdłuŜ podstawy ściany (powierzchnia 35,00m2) 
- system do pomiaru czasu  
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37.2.2.5. Zadaszenie: 
 
Integralnym elementem zewnętrznej części ściany wspinaczkowej jest zadaszenie typu membranowego o 
wymiarach : długość 24,00m, szerokość 7,00m. Szkielet stalowy konstrukcji zadaszenia naleŜy projekto-
wać oraz wykonać jako integralny element konstrukcji ściany wspinaczkowej. 
Opis zadaszenia 
A/ Tkanina poszycia 
1. Tkanina kompozytowa, złoŜona z włókna poliestrowego jako bazy ( HTP ), powlekana PVC oraz pokry-
ta obustronnie ( lepsza odporność na zabrudzenia ) dodatkowymi warstwami zabezpieczającymi - kali-
browane PVDF ( celem uzyskania odpowiedniej przepuszczalności światła ). 
 
2. Tkanina wykonana w technologii dwukierunkowego ( pod kątem prostym do siebie ) napinania włó-
kien, podczas procesu powlekania ( aby uzyskać większą stałość wymiarową oraz jednakową we wszyst-
kich kierunkach odporność na rozciąganie ). Np. technologia PRECONTRAINT®. 
 
3. Tkanina : 
- włókno – 1100 DtexPESHT 
- waga – 1050 g/m² 
- wytrzymałość na rozciąganie ( wątek/osnowa ) – 420/400 daN /5cm 
- wytrzymałość na rozerwanie materiału naderwanego – 55/50 daN 
- grubość – 0,78 mm 
- gwarantowany zakres pracy w temperaturach – -30°– ÷70° 
 
 
B/ Elementy mocujące membranę 
1. Na krawędzi membrany liny stalowe nierdzewne o średnicy fi 8mm i konstrukcji 1x19 , zakończone 
końcówkami do zawalcowania z gwintem i nakrętką A4 M16/8. 
2. Blachy naciągowe membrany wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. 
3. Stalowe liny brzegowe naleŜy mocować w kieszeniach brzegowych. 
4. Mocowania lin - zagniatane na prasie. 
5. Wszystkie elementy metalowe, stykające się z membraną powinny mieć kształty nieostre, w razie po-
trzeby szlifowane. 
 
C/ Konstrukcja 
1. stalowa z profili okrągłych zamkniętych, ocynkowana (waga konstrukcji około 1,15T) 
2. Profil główny przyjęto fi 108x5,6, stal S235. 
3. Elementy dodatkowe: zastrzały(stalowe ocynkowane), odciągi linowe boczne (lina nierdzewna fi 12 
zakończona ściągacz/ widełki przegubowe/końcówka do zawalcowania A4 
M20/12,0). 

3. Wszystkie elementy metalowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez 
ocynk oraz malowane metodą proszkową na wybrany kolor (wybór koloru na etapie realizacji). 

 
 
37.2.2.6 System asekuracji: 
 
Wymagane parametry: 
Dane techniczne dla indywidualnego punktu asekuracyjnego górnego zamocowanego na panelach na 
bazie sklejki: 
KrąŜek stalowy gr.18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) – 2szt., śruba z nakrętką samobloku-
jącą M12 kl.8.8. – 2szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , łańcuch oraz 
dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nośności 35kN) – 1kpl.; 
Dane techniczne dla indywidualnego punktu asekuracyjnego zamocowanego na panelach na bazie sklejki: 
KrąŜek stalowy gr.18mm śr. 40mm (jako podkładka pod plakietkę) - 1szt., śruba M12 z nakrętką samo-
blokującą kl.8.8 -1szt, plakietka atestowana (25kN) – 1szt. 
Dane techniczne dla indywidualnego punktu asekuracyjnego górnego zamocowanego na panelach na 
bazie laminatu: 
Śruba z nakrętką samoblokującą M12 kl.8.8. – 2szt, jako komplet nierozbieralny: plakietka atestowana - 
2szt. (25kN) , łańcuch oraz dwa karabinki przeciwstawne (CE 0082, nośności 35kN) – 1kpl.; 
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Dane techniczne dla indywidualnego indywidualnego punktu asekuracyjnego zamocowanego na panelach 
na bazie laminatu: 
Śruba z nakrętką samoblokującą M12 kl.8.8 -1szt, plakietka atestowana (25kN) – 1szt., nakrętka samoza-
ciskowa M12 -1 szt. 
 
 
37.2.2.7. System pomiaru czasu 
 
System pomiaru czasu Mono’clock przewidziany jest do pomiaru czasu dla dwóch torów (dwóch zawodni-
ków) w trakcie zawodów wspinaczkowych na czas. 
Urządzenie składa się z następujących elementów: 
1. wyświetlacz czasu – 2 szt. (prawy i lewy) – wysokość liter ok. 15cm. (element ruchomy); 
2. podest startowy – 2 szt. (element ruchomy); 
3. sygnalizator dźwiękowy – 1 szt. (połączony na stałe ze skrzynką zasilającą) - (element ruchomy); 
4. sygnalizator świetlny – 2 szt. (elementy na stałe zamocowane na powierzchni ściany); 
5. przycisk końcowy – 2 szt. (elementy na stałe zamocowane na powierzchni ściany); 
6. pilot do zdalnego sterowania – 1 szt. (element ruchomy); 
Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej (230V) poprzez zintegrowany z sygnalizatorem dźwiękowym 
zasilacz. 
Takie elementy jak przyciski oraz sygnalizator dźwiękowy zamontowane są na powierzchni ściany wspi-
naczkowej na końcu torów do wspinaczki na czas. Podesty startowe, sygnalizator dźwiękowy oraz tablice 
świetlne są urządzeniami przenośnymi ustawianymi pod ścianą wspinaczkową podczas zawodów lub tre-
ningu zawodników. 
 
Opis elementów: 
1. Wyświetlacz czasu słuŜy do pomiaru czasu od 0 do 9:59.99, z dokładnością do 0,01 sekundy. W związ-
ku ze specyfiką przeprowadzania zawodów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas wyświetlacz 
winien pracować w trybach odpowiadających przepisom we wspinaczce sportowej IFSC (International 
Federation of Sport Climbing). 
2. Podest startowy słuŜy jako miejsce startu dla zawodników. Podest startowy jest tak skonfigurowany, Ŝe 
wykrywa automatycznie falstart. Aktywacja podestu następuje w momencie wysłania z pilota sygnału „na 
miejsca” – dioda umieszczona w podeście zapala się na kolor zielony gdy zawodnik stoi bez ruchu, a za-
pala się na kolor czerwony gdy zawodnik oderwie nogę z podestu, lub wykona ruch. W momencie wysła-
nia z pilota sygnału „gotowi” podest reaguje na ruch zawodnika sygnałem dźwiękowym falstartu, a 
na wyświetlaczu świetlnym zawodnika który popełnił falstart pojawiają się litery F. 
3. Sygnalizator dźwiękowy połączony jest na stałe ze skrzynką zasilającą. W momencie wysłania z pilota 
sygnału „start” sygnalizator wydaje krótki (0,2 sekundy), głośny dźwięk. W momencie wykrycia przez po-
dest falstartu sygnalizator wydaje długi, głośny dźwięk, wyraźnie inny od sygnału startu. Dźwięk sygnali-
zator wydaje takŜe wtedy gdy z pilota wysłany zostanie sygnał „STOP”, lub sygnałem z pilota nastąpi za-
trzymanie pomiaru czasu. Sygnalizator dźwiękowy wydaje dźwięk kontrolny w momencie 
uruchamiania urządzenia pomiarowego. 
4. Sygnalizator świetlny, który bezpośrednio mocuje się do ściany wspinaczkowej. 
Sygnalizator świetlny świeci światłem czerwonym. 
Po zamocowaniu do ściany sygnalizator świetlny powinien znajdować się ponad przyciskiem końcowym. 
Sygnalizator świetlny zapala się w przypadku: naciśnięcia przez zawodnika przycisku końcowego, wykry-
cia falstartu, przerwania pomiaru czasu sygnałem z pilota (sygnał STOP lub zatrzymanie pomiaru czasu). 
Po ustawieniu wyświetlaczy czasu w pozycji wyzerowanej sygnalizator świetlny gaśnie. 
5. Przycisk końcowy, który bezpośrednio mocuje się do ściany wspinaczkowej za 
pomocą śruby imbusowej. 
Przycisk końcowy słuŜy do zatrzymania pomiaru czasu przez zawodnika, który ukończył daną drogę wspi-
naczkową. Zatrzymanie czasu następuję poprzez naciśnięcie przycisku ręka. 
6. Pilot do zdalnego sterowania słuŜy do obsługi wyświetlaczy czasu, podestów startowych i sygnalizatora 
dźwiękowego. Pilot łączy się zdalnie z wymienionymi elementami. Pilot posiada 4 przyciski, kaŜdemu z 
nich zostały przypisane odpowiednie komendy. 
 
37.3. SPRZĘT 
37.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 



 

 206

37.4. TRANSPORT 
37.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
37.5. WYKONANIE ROBÓT 
37.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
37.5.2. Wymagania szczegółowe 
 
37.5.2.1. Powierzchnia wspinaczkowa 
Ścianę wspinaczkową wykonać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prze-
ciwpoŜarowej. W szczególności elementy ścianki powinny być wykonane z materiałów trudno – zapalnych 
(wymagana klasa to minimum C-s1,d0 wg PN-EN 13501- 1+A1:2009). 
 
Powierzchnię wspinaczkową naleŜy zaprojektować i wykonać z zachowaniem geometrii i kształtu formacji 
wspinaczkowych określonych na rysunkach. 
Powierzchnię wspinaczkową naleŜy zaprojektować na bazie płaskich paneli wspinaczkowych drewnianych 
gr. 18mm Mono’tape (lub równowaŜne) pokrytych strukturą piaskowo-Ŝywiczną zwiększającą tarcie oraz 
paneli na bazie laminatu Mono’design (lub równowaŜne) naśladujących naturalne powierzchnie skalne 
(szczegółowy opis paneli w p. 2.3.4). 
Panel wspinaczkowy jak i jego powierzchnia piaskowo-Ŝywiczna musi spełniać wymogi normy PN-EN 
12572-1:2009 
 
Kolorystyka 
Kolor powierzchni wspinaczkowej wg palety NCS określony zostanie na etapie projektu wykonawczego. 
 
Składa się ze ściany przewidzianej do bicia rekordu świata i wykonanej zgodnie z certyfikatem IFSC oraz z 
części naśladującej naturalne formy skalne. 
Powierzchnię wspinaczkową naleŜy zaprojektować i wykonać z zachowaniem geometrii i kształtu formacji 
wspinaczkowych określonych na załączonych rysunkach. 
Powierzchnia wspinaczkowa części ściany z certyfikatem IFSC wykonana jest na bazie paneli Mono’tape. 
Dla części naśladującej naturalne formy skalne (panele Mono’design) ze względów estetycznych i uŜytko-
wych nie dopuszcza się stosowania paneli o stałym wymiarze np. 1x1m. Połączenia pomiędzy poszczegól-
nymi panelami muszą być niewidoczne (nie dotyczy to formacji wspinaczkowych np. pęknięć skalnych, rys 
itp.), tak aby całość tworzyła wraŜenie jednolitej skalnej bryły. 
Panele na bazie włókna szklanego typu Mono’Design (lub równowaŜne) naleŜy wykonać jako powierzch-
nię o kształcie przypominającym naturalne formy skalne, o kształcie zgodnym z załączoną wizualizacją. 
Powierzchnia paneli z laminatu musi być wyposaŜona w podstawowe elementy rzeźby skalnej – ściski, 
ścisko - chwyty, dziurki, drobne elementy makrorzeźby, które znajdą praktyczne zastosowanie do specja-
listycznego treningu wspinaczkowego oraz ćwiczeń rekreacyjnych. 
Dostarczony zestaw chwytów musi zapewnić moŜliwość ułoŜenia dróg wspinaczkowych 
o zróŜnicowanym stopniu trudności. Chwyty dla części do ścigania naleŜy dostarczyć wg 
wzoru i z certyfikatem IFSC. 
 
Podstawowe wymagane parametry techniczno-uŜytkowe ściany zewnętrznej: 
Wymiary: 
wysokość do 15,00 m; łączna szerokość podstawy ok. 26,50 m, wysięg przewieszenia do ok. 
1,50 m. 
Powierzchnia uŜytkowa ściany ok. 410 m2. 
Procentowy udział paneli wspinaczkowych: 
panele na bazie laminatu, typu Mono’Design (lub równowaŜne)– ok.75%; 
panele na bazie sklejki, typu Mono’tape (lub równowaŜne) – ok. 25%; 
 
 
 
37.5.2.2. Zadaszenie: 
 Dopuszcza się zgrzewanie tkaniny jedynie za pomocą urządzenia HF (zgrzewarka wysokiej częstotliwo-
ści). Wymagana maszyna - minimum 16 KW. 
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 Operacje zgrzewarką typu Hot-Air lub Hot-Wedge moŜliwe jedynie przy zgrzewaniu elementów pomocni-
czych lub maskujących. 
Klejenie – nie moŜliwe przy tego typu konstrukcji. 
 Szycie, dopuszczalne, przy zachowaniu zabezpieczeń przeciw promieniom UV. 
 Dla zachowania wytrzymałości zgrzewu: Typ I=40mm HF; Typ II= 60 mm HF; Typ III= 80 mm HF; Typ 
IV= 80 mm lub szerszy. 
 
Wytrzymałość zgrzewu na rozerwanie powinna pozostać na poziomie 85% wartości przy 23. PowyŜsze 
powinno być potwierdzone testami laboratoryjnymi, jak równieŜ wytrzymałość na rozerwanie materiału 
naderwanego. 
NaleŜy równieŜ wykonać dwukierunkowy ( bi-axial ) test na rozciąganie, na odpowiednim 
oprzyrządowaniu, w warunkach laboratoryjnych. Zwrócić uwagę, aby badaniu zostały 
poddane wszystkie partie produkcyjne tkaniny, jeśli tkanina jest wyprodukowana w kilku 
etapach. 
 Wykroje brytów powinny być skompensowane o wynik testów dwukierunkowych. Bryty 
powinny być wykrajane w tym samym kierunku włókien tkaniny. 
Zakładki zgrzewów powinny uwzględniać kierunek spływu wody. 
Wykroje brytów naleŜy wykonać ploterem zasysającym tkaninę do stołu (wskazuje na 
dokładność wykonania). NIE RĘCZNIE !!!. Tolerancja wycinania nie większa niŜ ± 2 mm. 
Wszystkie krzywizny powinny być łukami, a nie linią poligonalną. 
Aby zagwarantować jednakową barwę całej membrany, zaleca się korzystanie z jednej partii produkcyjnej 
tkaniny. 
Wątek i osnowa w tkaninie powinny przecinać się po kątem 90˚ ± 2˚, włókna muszą być liniami prosty-
mi. 
 
 
37.5.2.3. Ścianka wewnętrzna: 
Powierzchnię wspinaczkową naleŜy zaprojektować i wykonać z zachowaniem geometrii i kształtu formacji 
wspinaczkowych określonych na załączonych rysunkach. 
Powierzchnię wspinaczkową naleŜy zaprojektować na bazie paneli wspinaczkowych typu: Mono’Tape (lub 
równowaŜnych) tj. płaskich drewnianych gr. 18mm pokrytych strukturą pisakowo-Ŝywiczną zwiększającą 
tarcie; 
Mono’Design (lub równowaŜne) na bazie laminatu naśladujących naturalne powierzchnie skalne 
Panel wspinaczkowy jak i jego powierzchnia paskowo-Ŝywiczna musi spełniać wymogi normy PN-EN 
12572-1:2009. 
Dostarczony zestaw chwytów musi zapewnić moŜliwość ułoŜenia dróg wspinaczkowych o zróŜnicowanym 
stopniu trudności dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo naleŜy dostarczyć zestaw chwytów systemowych 
dla części bulderingowej ściany, o wskazanych w dalszej części opisu parametrach. 
 
 
Podstawowe wymagane parametry techniczno-uŜytkowe 
A) Wymiary: 
Ściana wspinaczkowa: 
wysokość od 10,40m (na antresoli) do 14,50m; szerokość podstawy 22,0 m; wysięg przewieszenia do ok. 
3,50 m, 
Powierzchnia uŜytkowa: – ok. 375 m2 
Procentowy udział paneli wspinaczkowych; 
płaskich na bazie sklejki, typu Mono’Tape (lub równowaŜne)– ok. 70%; 
naśladujących naturalne powierzchnie skalne na bazie laminatu, typu Mono’Design (lub równowaŜne) – 
ok. 30% 
 
Ściana wspinaczkowa bulderowa: 
Bulder „przy wejściu” (poziom +0,00m) 
wysokość od 3,30m; szerokość podstawy 6,50 m; wysięg przewieszenia do ok. 4,00m, powierzchnia ok. 
25,00m2 
 
Bulder „pod schodami” (poziom 0,00m) 
wysokość od 3,40m (na antresoli nr 1) do 3,60m (przy schodach); szerokość podstawy 14,40 m; wysięg 
przewieszenia do ok. 4,50m, powierzchnia ok. 31,00m2 
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Bulder na antresoli nr 1 (poziom +4,00m) 
wysokość od 3,30m; szerokość podstawy 10,10 m; wysięg przewieszenia do ok. 1,50m, powierzchnia ok. 
30,00m2; 
 
Bulder na antresoli nr 2 (poziom +8,00m) 
Dodatkowym elementem części bulderowej są: ściana systemowa o wymiarach szerokość 2,50m, wyso-
kość 3,30m, powierzchnia 9,0 m2; kampus szerokości 1,50m ; 
skośna drabinka stalowa. 
 
Powierzchnia uŜytkowa łączna ścian bulderowych: – ok. 95,00 m2 
Procentowy udział paneli wspinaczkowych płaskich na bazie sklejki, typu Mono’Tape – 100%; 
Powierzchnia ściany (panele) musi spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1;2009 oraz wymogi prze-
ciwpoŜarowe (wymagana klasa to minimum C-s1,d0 wg PN-EN 13501- 1+A1:2009). 
B) Podstawowe wymagane formacje. 
Powierzchnia uŜytkowa ściany ma zawierać co najmniej następujące elementy: 
- formacja przewieszona, 
- formacja pionowa, 
- formacja typu dach, 
- formacja typu zacięcie, 
- formacje typu rysa na palce, 
- formacje typu rysa na dłonie, 
- formacja umoŜliwiającej wspinaczkę techniką Duelfera, 
 
 Systemy asekuracji: 
Ścianę naleŜy wyposaŜyć w 21 kompletów indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych, oraz w 160 
indywidualne punkty asekuracyjne wyznaczające trasy wspinaczki z dolną asekuracją, z zastosowaniem 
lin (pół-)dynamicznych. 
W załączonych rysunkach wymaganego kształtu ściany, wszystkie wyŜej wymienione formacje zostały 
uwzględnione i znalazły swoje miejsce na powierzchni ściany. Załączone rysunki są podstawowym mate-
riałem wyjściowym do wykonania ściany wspinaczkowej, jak i wykonania samej ściany. 
Systemy asekuracji naleŜy rozmieścić na powierzchni ściany zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2009; Ba-
dania odbiorcze punktów przeprowadzić naleŜy zgodnie z powołaną normą. 
 
Ścianki wspinaczkowe i zadaszenie naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego 
przez wykonawcę a zatwierdzonego przez generalnego projektanta. 
 
 
 
37.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
37.6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona według norm PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 
– 11. 
 
37.7. OBMIAR ROBÓT 
 
37.7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
 
37.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  
- 1 kpl- zadaszenie, punkt asekuracyjny, konstrukcja wsporcza, pomiar czasu,  
- 1 szt.- rysa na palce, rysa na dłonie, chwyty wspinaczkowe, makro element rzeźby, chwyty systemowe, 
Kampus do ćwiczeń palców, skośna drabinka stalowa 
- 1 m2- panele wspinaczkowe, materace asekuracyjne 
- 1 mb- lina statyczna, lina dynamiczna 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w do-
kumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 



 

 209

37.8. ODBIÓR ROBÓT 
37.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
37.8.2 Warunki odbioru 
Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót dokumentów, 
które zawierają potwierdzenie następujących faktów: 
a) wykonanie ścian zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2009, oraz normami branŜowymi (deklaracja zgod-
ności). 
b) wykonanie ścian wspinaczkowych zgodnie z projektem (deklaracja zgodności) potwierdzone przez oso-
bę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i wbudowanych materiałów. 
d) certyfikat IFSC dla części ściany przeznaczonej do zawodów na czas. 
e) klasa w zakresie reakcji na ogień dla paneli wspinaczkowych; wymagana klasa to minimum C-s1,d0 wg 
PN-EN 13501-1+A1:2009. 
f) badania odbiorowe punktów asekuracyjnych zgodnie z normą PN-EN 12572- 1:2009. 
g) badania odbiorowe konstrukcji przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm: 
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
Podział i wymagania. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podsta-
wowe. 
h) dostarczenie dokumentacji uŜytkowania ściany wspinaczkowej zawierającej zasady uŜytkowania, kon-
serwacji i serwisu ok. (2 egzemplarze dokumentacji uŜytkowania). 
i) dostarczenie karty gwarancyjnej określającej warunki i terminy gwarancji. 
 
37.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
37.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
37.9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 kpl według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przekazanie dokumentacji projektowej warsztatowej przez Wykonawcę 
- dostawa i montaŜ elementów wraz z podkonstrukcją 
- montaŜ, demontaŜ rusztowań 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są nie-
zbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. 
 
37.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma: 
[1] Norma europejska dotycząca sztucznych ścian wspinaczkowych – PN-EN 12572-1:2009, oraz pozosta-
łe normy branŜowe dotyczące tego typu konstrukcji. 
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalnouŜytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
Nr 75, poz. 664). 
Przedmiotowe ściany wspinaczkowe naleŜy wykonać zgodnie z normą dotyczącą ścian wspinaczkowych tj. 
PN-EN12572-1:2009, PN-EN 12572-2:2008. 
Konstrukcję wsporczą ściany wspinaczkowej naleŜy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami: 
PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.” 
PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podsta-
wowe.”; 
PN-M-47900:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze”; 
oraz innymi normami branŜowymi dotyczącymi wykonawstwa tego typu konstrukcji; 
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38. ZADASZENIE MEMBRANOWE NAD ŁĄCZNIKIEM 

38.1. WSTĘP 
 
38.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru zadaszenia nad da-
chem łącznika. 
 
38.1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 38.1.1. 
 
38.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgod-
nie z pkt. 38.1.1. 
 
38.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
38.2. MATERIAŁY 
 
38.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
38.2.2. Wymagania szczegółowe 
38.2.2.1. Konstrukcja wsporcza 
 
38.2.2.5. Zadaszenie: 
 
Zadaszenie typu membranowego o wymiarach : długość 24,00m, szerokość 7,00m. Szkielet stalowy kon-
strukcji zadaszenia naleŜy projektować oraz wykonać jako integralny element konstrukcji ściany wspi-
naczkowej. 
Opis zadaszenia 
A/ Tkanina poszycia 
1. Tkanina kompozytowa, złoŜona z włókna poliestrowego jako bazy ( HTP ), powlekana PVC oraz pokry-
ta obustronnie ( lepsza odporność na zabrudzenia ) dodatkowymi warstwami zabezpieczającymi - kali-
browane PVDF ( celem uzyskania odpowiedniej przepuszczalności światła ). 
 
2. Tkanina wykonana w technologii dwukierunkowego ( pod kątem prostym do siebie ) napinania włó-
kien, podczas procesu powlekania ( aby uzyskać większą stałość wymiarową oraz jednakową we wszyst-
kich kierunkach odporność na rozciąganie ). Np. technologia PRECONTRAINT®. 
 
3. Tkanina : 
- włókno – 1100 DtexPESHT 
- waga – 1050 g/m² 
- wytrzymałość na rozciąganie ( wątek/osnowa ) – 420/400 daN /5cm 
- wytrzymałość na rozerwanie materiału naderwanego – 55/50 daN 
- grubość – 0,78 mm 
- gwarantowany zakres pracy w temperaturach – -30°– ÷70° 
 
 
B/ Konstrukcja 
1. stalowa z profili okrągłych zamkniętych, ocynkowana (waga konstrukcji około 1,15T) 
2. Wszystkie elementy metalowe konstrukcji powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynk 
oraz malowane metodą proszkową na wybrany kolor (wybór koloru na etapie realizacji). 
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3. Trzy sztuki zadaszenia mobilnego o wymiarach 1035 cm i wysięgu 630 cm /4 prowadnice - 4 runners/ . 
Oznacza to Ŝe będą 3 płaszczyzny tkanin, osobno sterowane co oznacza moŜliwość nierównomiernego 
osłaniania. 
Dodatkowo naleŜy przewidzieć elementy konstrukcyjne pod które zostaną podwieszone prowadnice 
/runnery/. KaŜda z płaszczyzn zakończona jest systemową rynną, która po rozwinięciu zadaszenia powin-
na znaleźć się nad dodatkowym korytkiem odprowadzającym wodę w odpowiednią stronę 
 
Profile prowadzące ( runner) o wymiarach 9x5 cm spięte od strony silników elementami usztywniającymi. 
Tkanina mocowana do profili (suport tube ) o wymiarach 4x5 cm i ostatniego 8x5 cm. Za prowadzenie 
tkaniny na kaŜdym runnerze odpowiada 6 kółek o wytrzymałości 450 kg. System naciągu przy pomocy 
linek stalowych o wytrzymałości na zrywanie 890 kg. 
 
C/ Sterowanie– istnieje moŜliwość sterowania ręcznego w przypadku małej struktury opartej na dwóch 
profilach prowadzących ( runnerach ), w wersji pochyłej ( tilted ) i płaskiej ( Flat ) wysięg 
nie moŜe przekroczyć 350 cm. Standardowo za sterowanie odpowiada silnik z wmontowanym modułem 
radiowym. 
 
 
38.3. SPRZĘT 
38.3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
38.4. TRANSPORT 
38.4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
38.5. WYKONANIE ROBÓT 
38.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
38.5.2. Wymagania szczegółowe 
 
38.5.2.2. Zadaszenie: 
 Dopuszcza się zgrzewanie tkaniny jedynie za pomocą urządzenia HF (zgrzewarka wysokiej częstotliwo-
ści). Wymagana maszyna - minimum 16 KW. 
 Operacje zgrzewarką typu Hot-Air lub Hot-Wedge moŜliwe jedynie przy zgrzewaniu elementów pomocni-
czych lub maskujących. 
Klejenie – nie moŜliwe przy tego typu konstrukcji. 
 Szycie, dopuszczalne, przy zachowaniu zabezpieczeń przeciw promieniom UV. 
 Dla zachowania wytrzymałości zgrzewu: Typ I=40mm HF; Typ II= 60 mm HF; Typ III= 80 mm HF; Typ 
IV= 80 mm lub szerszy. 
 
Wytrzymałość zgrzewu na rozerwanie powinna pozostać na poziomie 85% wartości przy 23. PowyŜsze 
powinno być potwierdzone testami laboratoryjnymi, jak równieŜ wytrzymałość na rozerwanie materiału 
naderwanego. 
NaleŜy równieŜ wykonać dwukierunkowy ( bi-axial ) test na rozciąganie, na odpowiednim 
oprzyrządowaniu, w warunkach laboratoryjnych. Zwrócić uwagę, aby badaniu zostały 
poddane wszystkie partie produkcyjne tkaniny, jeśli tkanina jest wyprodukowana w kilku 
etapach. 
 Wykroje brytów powinny być skompensowane o wynik testów dwukierunkowych. Bryty 
powinny być wykrajane w tym samym kierunku włókien tkaniny. 
Zakładki zgrzewów powinny uwzględniać kierunek spływu wody. 
Wykroje brytów naleŜy wykonać ploterem zasysającym tkaninę do stołu (wskazuje na 
dokładność wykonania). NIE RĘCZNIE !!!. Tolerancja wycinania nie większa niŜ ± 2 mm. 
Wszystkie krzywizny powinny być łukami, a nie linią poligonalną. 
Aby zagwarantować jednakową barwę całej membrany, zaleca się korzystanie z jednej partii produkcyjnej 
tkaniny. 
Wątek i osnowa w tkaninie powinny przecinać się po kątem 90˚ ± 2˚, włókna muszą być liniami prosty-
mi. 
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Zadaszenie naleŜy wykonać na podstawie projektu warsztatowego wykonanego przez wykonawcę a za-
twierdzonego przez generalnego projektanta. 
 
 
 
38.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
38.6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót powinna zostać przeprowadzona według norm PN-EN 13451 – 1 oraz PN-EN 13451 
– 11. 
 
38.7. OBMIAR ROBÓT 
 
38.7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7 
 
38.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  
- 1 kpl- zadaszenie, punkt asekuracyjny, konstrukcja wsporcza, pomiar czasu,  
- 1 szt.- rysa na palce, rysa na dłonie, chwyty wspinaczkowe, makro element rzeźby, chwyty systemowe, 
Kampus do ćwiczeń palców, skośna drabinka stalowa 
- 1 m2- panele wspinaczkowe, materace asekuracyjne 
- 1 mb- lina statyczna, lina dynamiczna 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w do-
kumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze. 
 
38.8. ODBIÓR ROBÓT 
38.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
38.8.2 Warunki odbioru 
Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót dokumentów, 
które zawierają potwierdzenie następujących faktów: 
a) wykonanie ścian zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2009, oraz normami branŜowymi (deklaracja zgod-
ności). 
b) wykonanie zadaszenia zgodnie z projektem (deklaracja zgodności) potwierdzone przez osobę z odpo-
wiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i wbudowanych materiałów. 
d) certyfikat IFSC dla części ściany przeznaczonej do zawodów na czas. 
e) badania odbiorowe konstrukcji przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm: 
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo - klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
Podział i wymagania. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podsta-
wowe. 
i) dostarczenie karty gwarancyjnej określającej warunki i terminy gwarancji. 
 
38.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
38.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
38.9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 kpl według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przekazanie dokumentacji projektowej warsztatowej przez Wykonawcę 
- dostawa i montaŜ elementów wraz z podkonstrukcją 
- montaŜ, demontaŜ rusztowań 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są nie-
zbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. 
 
38.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma: 
[1] Norma europejska dotycząca sztucznych ścian wspinaczkowych – PN-EN 12572-1:2009, oraz pozosta-
łe normy branŜowe dotyczące tego typu konstrukcji. 
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
PN-EN12572-1:2009, PN-EN 12572-2:2008. 
PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.” 
PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podsta-
wowe.”; 
PN-M-47900:1996 „Rusztowania stojące metalowe robocze”;  
oraz innymi normami branŜowymi dotyczącymi wykonawstwa tego typu konstrukcji; 

 

39. TARASY DREWNIANE 

 
39.1. WSTĘP 
 
39.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są taras drewniany nad łącznikiem oraz podest drew-
niany w patio wraz z posadzką.  

39.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

39.1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaŜ i demontaŜ  rusztowań zewnętrznych stalowych. 

39.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu . 
 
39.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wy-
magania ogólne" pkt 1.5. 
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39.2. MATERIAŁY 
 
39.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 

39.2.2. Szczegółowe wymagania: 

39.2.2.1. Podłoga: 
Deski drewniane-gatunek: drewno termicznie modyfikowalne thermo-jesion 
Wymiary: gr.2,2cm,szer.12,5mm, dl.300cm 
Konserwacja: okresowe olejowanie 
Mocowanie: profil systemowy+ wkręty kwasoodporne 
Kontrlegary drewniane 5x4cm 
Legary drewniane na płytach betonowych 10x5cm 
Podbudowa (tłuczeń) - 10cm  
Włóknina filtracyjna tg - 0,1 
DrenaŜ nie gorszy niŜ floradrain fd 25  - 2,5cm 
Folia dyfuzyjna tgv 21  - 0.1 
Izolacja termiczna XPS - 10cm 
Folia przekładkowa PE 0,02 
Hydroizolacja 
Warstwa spadkowa z lekkiego betonu  
 

39.3. SPRZĘT 

39.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

39.4. TRANSPORT 
 
39.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

39.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
39.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
 
Przed wykonaniem robót wykonawca powinien przedstawić do uzgodnienia generalnemu projektantowi 
projekt warsztatowy. 
 
39.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
39.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
17.7. OBMIAR ROBÓT 
 
39.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO   „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
39.7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 podłogi drewnianej wraz z konstrukcją i podbudową. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w doku-

mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
 
39.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
39.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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39.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
39.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
39.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

39.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- projekt warsztatowy 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaŜ konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

 
39.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i Rozporządzenia 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 
poz.1439) 
Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. Nr 47/03 poz. 401)  
Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

 

40. ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI 

 
40.1. WSTĘP 
40.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wycinką drzew i krzewów i zakładaniem zieleni na terenie projektowanego budynku 
Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego. 
 
40.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 6.1.1. 
 
40.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

� zakupem i transportem drzew i krzewów 
� sadzeniem drzew liściastych z zaprawą dołów, wraz z załoŜeniem pali i odciągów, 
� sadzeniem krzewów liściastych i iglastych z całkowitą zaprawą dołów, 
� cięciem pielęgnacyjnym drzew i krzewów, 
� załoŜeniem trawników, 
� zakupem i transportem ziemi urodzajnej, agrowłókniny, kory drzewnej, i otoczaków 
� wykonaniem ściółkowania z agrowłókniny, kory drzewnej i otoczaków 
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40.1.4. Określenia podstawowe 
 Ziemia urodzajna - podłoŜe ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, za-
pewniające roślinom 
prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału or-
ganicznego, zawartości 
składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 
Materiał roślinny – drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny cebulowe.  
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z 
wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, 
z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 
Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją korze-
niami rośliny. 
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyŜszej części rośliny. 
Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 
 
 
40.2. MATERIAŁY  
 
40.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

� ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy nie moŜe być wystawiona na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

� ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niŜ 25% iłu i nie więcej niŜ 
70% piasku 

� optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8, 
� ziemia nie moŜe być zasolona, 
� ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-
organiczną (torfy), 

� ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, 
� wyŜej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 

urodzajnej na teren budowy. 
 
Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków 
roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunal-
nych), przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniają-
cych utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien być kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, zaś 
ziemia liściowa kompostowana przez minimum 3 lata. 
Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia dna dołów naleŜy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z 
ziemią urodzajną. 
 
40.2.2. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania ogólne: 
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Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami dotyczącymi następujących materiałów szkółkar-
skich: 

� ozdobnych drzew i krzewów liściastych – PN-87/R-67023 
� ozdobnych drzew i krzewów iglastych – PN-87/R-67022 

 
Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łaciń-
ska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 
Wymagania ogólne: 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

� pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
� przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
� system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
� u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
� pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. 

u form kulistych, 
� pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
� przewodnik powinien być prosty, 
� blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 
Wady niedopuszczalne: 

� silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
� odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
� ślady Ŝerowania szkodników, 
� oznaki chorobowe, 
� zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
� martwice i pęknięcia kory, 
� uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
� dwupędowe korony drzew formy piennej, 
� uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
� złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
40.2.3. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania szczegółowe: 
40.2.3.1. NASIONA TRAW 

� NaleŜy zastosować mieszanki traw odpowiednie do występujących stanowisk: 
� Mieszanki gazonowe na stanowiska słoneczne 
� Mieszanki parkowe na stanowiska cieniste 
� Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 

40.2.3.2. NAWOZY MINERALNE 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
 
40.2.3.3. AGROTKANINA 
 
Powierzchnia jaką naleŜy pokryć agrowłókniną to 210 m2.  

Są to powierzchnie: 
� rabat wyznaczonych pod krzewy: 

 
- TAWUŁA VAN HOUTTE'a (Spiraea vanhouttei)-    5szt. 
- BERBERYS THUNBERGA 'RED CHIEF' (Berberis thunbergii 'Red Chief')- 9szt. 
- PĘCHERZNICA KALINOLISTNA (Diabolo)- (Physocarpus opulifolius 'Diabolo)- 2szt. 
 - WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY (Parthenocissus tricuspidata )- 4szt. 
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NaleŜy zastosować agrotkaninę PP o gramaturze  94g/m2 i szerokości 320 cm. 
 
Agrotkaniny zapobiegają wzrostowi chwastów, a jednocześnie utrzymują właściwą wilgotność gleby (re-
gulują przepływ wody i powietrza oraz podnoszą temperaturę gleby).  
 
 

� zapobiega wzrostowi chwastów  
� utrzymuje optymalną wilgotność gleby,  
� umoŜliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjające wzmocnieniu systemu korzeniowego roślin  
� chroni rośliny przed bakteriami, stwarza suche, czyste podłoŜe, podnosząc warunki fitosanitarne,  
� przyspiesza wzrost roślin  

 
 
40.2.3.4. KORA 
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykoń-
czenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin, układania agrotka-
niny oraz montaŜu obrzeŜy EKO-BORD. Do wykończenia powierzchni naleŜy uŜyć kory pozyskanej z drzew 
iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodni-
ków grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. W pielęgnacji krzewów okrywowych pod 
okapem starych drzew zaleca się uŜycie kory w pielęgnacji jesiennej.  
 
40.3. SPRZĘT  
40.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w STO – „Część ogólna” 
40.3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

� glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
� sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
� świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
� wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
� kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
� opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników, 
� sprzęt do podlewania roślin, 
� drobny sprzęt ręczny (łopaty, szpadle, grabie, taczki itp.) 

 
40.4. TRANSPORT  
40.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w STO „Część ogólna”. 
40.4.2. Transport materiału sadzeniowego moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub znajdować 
się w pojemnikach. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 
to niemoŜliwe, naleŜy je ułoŜyć w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do środka, bądź 
zadołować ułoŜone w pryzmach. Wskazane byłoby równieŜ zabezpieczenie korzeni hydroŜelem. W przy-
padku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie moŜna dopuścić do przeschnięcia bryły, w razie 
suszy podlewać. Sposób przechowania roślin między momentem zakupu a sadzeniem moŜe zdecydować o 
powodzeniu przyjęcia się roślin na miejscu docelowym. Podstawowymi wrogami materiału szkółkarskiego, 
zwłaszcza tego bez bryły, są: słońce, mróz, wiatr, ale takŜe nadmiar wody. Czynniki te powodują wysy-
chanie bądź gnicie korzeni.  
 
40.5. WYKONANIE ROBÓT 
40.5.1. Krzewy 
40.5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 

Wymagania ogólne 
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� Pora sadzenia - jesień lub wiosna w przypadku krzewów kopanych, w przypadku krzewów w po-
jemnikach, pora sadzenia jest dowolna. 

� Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
� Rabaty przeznaczone pod krzewy powinny być 5 cm niŜej niŜ powierzchnie chodników i trawni-

ków, tak by pozostało miejsce na ściółki z agrotkaniny, kory i otoczaków. 
� Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość odpowiednią dla danego gatunku i zaprawione ziemią 

urodzajną, lub torfem kwaśnym (róŜaneczniki). Obowiązuje podstawowa zasada, Ŝe rozmiary do-
łów, a więc głębokość i szerokość powinny umoŜliwiać swobodne umieszczenie i rozłoŜenie sys-
temu korzeniowego. 

� Głębokość sadzenia określa połoŜenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. 
Ogólnie przyjmuje się, Ŝe rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce. Zbyt głę-
bokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. WraŜliwe na zbyt głębokie sadze-
nie są róŜaneczniki. 

� Sadząc rośliny naleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe osiadanie ziemi moŜe spowodować spłycenie lub 
zgłębienie ich połoŜenia. Spłycenie następuje wtedy, gdy gleba wokół posadzonego drzewa jest 
dość mocno spulchniona, a drzewo opiera się sztywnymi korzeniami na twardym spodzie dołu. 
Zagłębienie natomiast następuje, gdy dno dołu jest nadmiernie i zbyt głęboko spulchnione. 

� Korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć.  
� Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi 

wokół krzewu oraz podlać. 
� W razie konieczności załoŜyć paliki i wiązadła. 
 
 

40.5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji krzewów po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 

� podlewaniu, 
� odchwaszczaniu, 
� nawoŜeniu krzewy wymagają nawoŜenia w ilości 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w 

okresie gwarancyjnym, 
� usuwaniu odrostów korzeniowych, 
� poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 
� okopczykowaniu krzewów jesienią (Rosa (róŜa odm. okrywowa) ‘Lovely Fairy’), 
� rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
� wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przy-
czyny, pod warunkiem ich wymiany. 

� wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
� przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 

 
40.5.2. DRZEWA 
40.5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

� pora sadzenia - wiosna lub jesień, 
� miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
� dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione ziemią uro-

dzajną, 
� roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niŜ rosła w szkółce. 
� Korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć.  
� Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi 

wokół krzewu oraz podlać. 
� przy sadzeniu formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 
� drzewa formy piennej naleŜy przymocować do palika taśmą do wiązania drzew pod koroną , 
� wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa 
 

40.5.2.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji drzew po posadzeniu i w kolejnych latach pielęgnacji 
terenu zieleni. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 
� podlewaniu, 
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� odchwaszczaniu, 
� nawoŜeniu - drzewa wymagają nawoŜenia w ilości 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w 

okresie gwarancyjnym, 
� usuwaniu odrostów korzeniowych, 
� poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 
� wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew  

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przy-
czyny, pod warunkiem ich wymiany. 

� wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
� przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 
 
40.5.5. ŚCIÓŁKOWANIE 
40.5.5.1 Ściółkowanie agrotkaniną 

� Agrotkaninę naleŜy rozkładać przed sadzeniem roślin na wyznaczone wcześniej rabaty. 
� Rabaty powinny znajdować się 5 cm niŜej niŜ powierzchnie trawników i nawierzchnie ścieŜek. 
� Agrotkaninę mocuje się przy pomocy metalowych szpilek, wbijanych co 30 – 50 cm. 
� Po rozłoŜeniu i umocowaniu tkaniny, naleŜy wyciąć otwory w miejscach planowanego sadzenia 

lub siewu roślin. Dla ułatwienia prac tkanina posiada pasy wygodne dla rozplanowania sadzenia 
roślin. 

� Agrotkanina powinna być rozłoŜona pod wszystkimi sadzonym krzewami i Ŝywopłotami. Nie nale-
Ŝy jej rozkładać na rabatach, na których sadzi się bluszcz i barwinek, gdyŜ zahamuje ona tworze-
nie zwartej okrywy 

 
40.5.5.1 Ściółkowanie korą 

� powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami naleŜy pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 
cm. 

� w przypadku sadzenia pojedynczych drzew naleŜy rozłoŜyć korę warstwa grubości 5 cm na po-
wierzchni o średnicy 0,5 m wokół pnia 

� ewentualnie do korowania moŜna wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi usuniętych w 
ramach inwestycji drzew i krzewów. 

� Mulczowanie korą naleŜy wykonać pod wszystkimi sadzonymi roślinami: drzewami, krzewami i ro-
ślinami okrywowymi (bluszcz i barwinek) 

 
 
40.5.7. TRAWNIKI 
40.5.7.1. Dobór i jakość mieszanek nasion na trawniki. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
40.5.7.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
� przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku 

do gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok.2 do 3 cm). 

� krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika. 
� teren powinien być wyrównany i splantowany.  
� po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwając chwasty. W przypadku te-

renu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą 'na krzyŜ' i wybieranie rozłogów chwastów 
wieloletnich. MoŜna teŜ stosować herbicydy zwalczające uciąŜliwe chwasty wieloletnie. 

� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z ziemią kompostową lub 
z torfem odkwaszonym (najlepiej 20 litrów torfu na metr kwadratowy) i z nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana. Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości 
podłoŜa. 

� Powierzchnia gleby nie powinna być przed siewem nadmiernie przesuszona i rozpylona. Najlepszy 
jest stan wilgotności, w którym na powierzchni utrzymują się drobne bryłki o średnicy do 1 cm. 

� przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 
lub zagrabić. 
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� termin siewu - okres wiosenny (od połowy kwietnia do końca maja), okres późnoletni lub wcze-
snojesienny od połowy sierpnia do połowy września. 

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne 
� przyjęta norma siewu to 3 kg nasion na 100 m2 
� po siewie nasiona naleŜy przykryć przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrówna-

nia i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego. 

� po wykiełkowaniu nasion naleŜy dosiać trawę na płaszczyznach trawników o zbyt małej gęstości 
wykiełkowanych ździebeł trawy 

 
 
40.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
40.6.1. DRZEWA I KRZEWY 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

� wielkości dołków pod krzewy, 
� zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
� gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
� materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
� opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
� odpowiednich terminów sadzenia, 
� wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
� zasilania nawozami mineralnymi 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
� godności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 
� wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeŜeli od-

biór jest jesienią, 
� jakości posadzonego materiału. 
 

40.6.2.  TRAWNIKI 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

� oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
� określeniu ilości zanieczyszczeń 
� pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
� wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
� ilości rozrzuconego kompostu, 
� prawidłowego uwałowania terenu, 
� zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
� gęstości siewu nasion, 
� prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
� okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
� dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

� prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
� obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
� prawidłowego koszenia trawnika 
 

40.7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników oraz ilość w sztukach w przypadku drzew i krzewów.  
 
40.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami nadzo-
ru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 40.7.5.7. dały pozytywne wyniki. 
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40.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
40.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy: 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-87/R-67020 - Materiał szkółkarski. RóŜe. 
PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 

Opracował: 
Aleksander Mirek 


