SPIS ZAWARTOŚCI WIELOBRANŻOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
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STB-01.00
STIS-02.00
STIE-03.00

Wymagania ogólne
Budownictwo ogólne; roboty ogólnobudowlane
Roboty instalacji sanitarnych
Roboty instalacji elektrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-OO.OO
WYMAGANIA OGÓLNE
Dla

BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24 - RODZINNEGO POŁOŻONEGO w Bielawie w
rejonie ul. Przemysłowej 569, 571/1, 571/2, obręb 0002 Południe
wraz z infrastruktura na terenie działek nr 568 , 571/9, 571/3,571/4

w zakresie .
budynku mieszkalnego 24- rodzinnego, dwuklatkowego – zlokalizowanego przy Przemysłowej w
Bielawie na terenie działki 569, 571/1 , 571/2 obręb 0002 Południe
 infrastruktury dla obsługi projektowanego budynku obejmującego działki drogowe
 571/9-dr- realizacja miejsc postojowych i włączenia do istniejącego układu drogowego
 568 – dr- realizacja zjazdu indywidualnego z ul. Przemysłowej
Niezbędne dla realizacji obiektu przyłącza tj.:
 Przyłącze wody – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2
 Przyłącze kanalizacji deszczowej 2 szt. – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i
571/2
 Przyłącze ciepła – zlokalizowane na terenie działki 571/1 i 571/2
oraz instalacje tj.:
 Przeciwpożarowy ogrodzony zbiornik ziemny wody ziemny na terenie dz. Nr 571/3 wraz z
placem do zawracania i stanowiskiem postojowym dla wozów starzy pożarnej, zasadą
pożarowa , studzienką ssawną , rurociągiem zasilającym i rurociągiem przelewowym
 Wewnętrzne linie kablowe
 instalacja oświetlenia terenu
 dwa zespoły miejsc postojowych wraz z dojściami i dojazdami do budynku oraz placem pod
pojemniki na śmieci
 instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej


Przyłącza energii elektrycznej i gazu zostaną zrealizowane przez gestorów mediów na podstawie
odrębnych umów o przyłączenie zawartych bezpośrednio z Inwestorem .
Uwaga : Wykonawca uwzględni wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem robót w bezpośrednim
sąsiedztwie torów kolejowych

.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24 - RODZINNEGO POŁOŻONEGO w Bielawie w rejonie ul. Przemysłowej 569, 571/1, 571/2, obręb 0002 Południe
wraz z infrastruktura na terenie działek nr 568 , 571/9, 571/3,571/4 w zakresie .

budynku mieszkalnego 24- rodzinnego, dwuklatkowego – zlokalizowanego przy Przemysłowej w Bielawie na terenie działki 569, 571/1 , 571/2
obręb 0002 Południe

infrastruktury dla obsługi projektowanego budynku obejmującego działki drogowe

571/9-dr- realizacja miejsc postojowych i włączenia do istniejącego układu drogowego

568 – dr- realizacja zjazdu indywidualnego z ul. Przemysłowej
Niezbędne dla realizacji obiektu przyłącza tj.:

Przyłącze wody – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze kanalizacji deszczowej 2 szt. – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze ciepła – zlokalizowane na terenie działki 571/1 i 571/2
oraz instalacje tj.:

Przeciwpożarowy zbiornik wody ziemny na terenie dz. Nr 571/3 wraz z placem do zawracania i stanowiskiem postojowym dla wozów starzy
pożarnej, zasadą pożarowa , studzienką ssawną , rurociągiem zasilającym i rurociągiem przelewowym

Wewnętrzne linie kablowe

instalacja oświetlenia terenu

dwa zespoły miejsc postojowych wraz z dojściami i dojazdami do budynku oraz placem pod pojemniki na śmieci

instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Przyłącza energii elektrycznej i gazu zostaną zrealizowane przez gestorów mediów na podstawie odrębnych umów o przyłączenie zawartych bezpośrednio z
Inwestorem .
Przedmiotem wykonania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Należy uwzględnić wszelkie utrudnienia związane z realizacja obiektu budowlanego w
bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych pozostających we władaniu PKP ale będących w trakcie przekazywania i obejmowania w zarząd przez DSDWiK .
W ramach zadania projektowane jest wykonanie następujących robót:

ogrodzenie placu budowy i organizacja zaplecza budowy

przygotowanie terenu do rozpoczęcia prac budowalnych : rozebranie ogrodzenia ogródków z płyt betonowych i lekkich siatkowych , usunięcie drzew
owocowych i samosiejek , usunięcie lub przesadzenie thui i innych elementów zieleni niskiej i średniej do ewentualnego wykorzystania .

wykonanie wykopów mechaniczni i ręcznie z wywozem nadmiaru ziemi i uiszczeniem opłat na wysypisku

dokonanie wycinki drzew i krzewów

wykonanie fundamentów żelbetowych

wymurowanie ścian piwnicznych z bloczków wapienno-piaskowych na zaprawie klejowej wzmacniane rdzeniami żelbetowymi

wykonanie stropów między kondygnacyjnych gęstożebrowych na belkach żelbetowych sprężonych

wymurowanie ścian kondygnacji nadziemnych z bloczków wapienno-piaskowych wraz z wylaniem rdzeni żelbetowych

wymurowanie ścian klatek schodowych z bloczków wapienno-piaskowych i gazobetonowych wraz z wylaniem rdzeni żelbetowych

montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej balkonów z zastosowaniem łączników ciepłochronnych

montaż schodów z elementów prefabrykowanych jako monolitycznych żelbetowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwdźwiękowych i cieplnych\

wykonanie konstrukcji ciesielskiej dachu stromego

wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z ociepleniem z wełny mineralnej obróbkami , rynnami i
rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej i obudową od spodu płytami GKF na ruszcie stalowym

dostarczenie i montaż stolarki PCV oraz aluminiowej ( drzwi wejściowe)

wykonanie ścianek działowych

wykonanie podkładów i posadzek

wykonanie tynków wewnętrznych z gładziami

wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

dostarczenie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

montaż konstrukcji stalowej

montaż balustrad schodowych, balkonowych, pochwytów

wykonanie elewacji zewnętrznej z dociepleniem styropianem w metodzie BSO z pasami z wełny mineralnej , i wykonaniem elementów ozdobnych z
tynków sylikonowych

malowanie wewnętrzne

wykonanie instalacji wewnętrznych w tym : instalacji elektrycznej wraz z oprzyrządowaniem ( wyłączniki , gniazda we wszystkich pomieszczeniach oraz
oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach ogólnodostępnych- komunikacja piwnica , poddasze) kuchenki do wyboru najemcy lokalu elektryczne lub gazowe
, telewizyjnej, telefonicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu , instalacji c.o i c.w.u. i instalacji gazu , wraz
z montażem armatury i wyposażenia w średnim standardzie wzornictwa i w średnim zakresie cenowym – umywalki , muszle WC , zlewozmywaki na szafka
kuchennych dolnych , wanny lub kabina prysznicowa - dobór i wzornictwo elementów wyposażenia podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiającego i Projektanta

wykonanie przyłączy i instalacji na terenie działki budowalnej wod-kan. sanit , kan. deszczowej i drenażu , instalacji oświetlenia wraz z montażem lamp
oświetlenia na słupach aluminiowych w średnim przedziale cenowym i średnim standardzie ( forma podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i
zamawiającego ) terenu oraz przyłącza ciepła wraz z realizacją węzła cieplnego wg wytycznych zarządcy sieci co

zagospodarowanie terenu ,chodniki z kostki brukowej, wykonanie nasadzeń , żywopłotów i obsianie trawników, montaż ławek

montaż balustrad schodowych, balkonowych

wykonanie elementów utwardzonych zagospodarowania terenu – dojścia dojazdu , zespołu miejsc postojowych , placu utwardzonego pod pojemnik na
śmieci

przygotowanie obiektu do odbioru

uporządkowanie placu budowy

realizacja zbiornika ziemnego , ogrodzonego wody do celów pożarowych wraz z dojazdem , stanowiskiem postojowym dla samochodu pożarniczego ,
studzienka ssawna i nasadą pożarową . Zbiornik należy zrealizować jako kompletne urządzenie wraz z instalacja zasilania , przyłączem kanalizacji
deszczowej – instalacja przelewowa oraz elementami sterowania zasilaniem
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST- 00.00 Wymagania ogólne
STB-01.00 Budownictwo ogólne
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych
STIE-03.00 Roboty instalacji elektrycznych
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych
miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie
stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej i przetargowej powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle
marki (czy firm) . Zamawiający dopuszcza rozbieżności w zakresie określonych parametrów +/- 5% ( chyba że w treści specyfikacji określono inaczej) ,
zastrzegając sobie konieczność uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego i Projektanta . Wszystkie elementy w których istotną wartością jest estetyka
(kolory i faktury płytek , okładzin, elementów oświetlenia , drzwi wejściowych do lokali itp.) winny uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta co do
estetyki przyjętych materiałów i rozwiązań.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2.
Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub „inżynier”) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.4.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
1.4.6.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.7.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami .
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej
1.4.13.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część
terenu budowy.
1.4.14.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.15.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.16.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.17.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na
drodze.
1.4.18.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana
do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.19.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
1.4.20.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.21.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, remontem oraz
rozbiórką obiektu, budynku lub jego elementu
1.4.22.
Formularz ofertowy (wyceny) – formularz zawierający wykaz robót z podaniem ich ilości oraz ceny jednostkowe i ich wartości, załączony w dokumentacji
przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót
budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”), lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej pdf – zgodnie z postanowieniami umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dziennik Budowy, księgę obmiaru robót oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz
postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
 Zamawiającego, tj.:
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Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora Nadzoru),projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną),
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
 Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawcządla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące
rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Plac budowy jest dostępny i Wykonawca
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez
Wykonawcę oględzin
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące
rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i
uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów
budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W przypadku braku określenia standardów użytych materiałów Wykonawca
ma obowiązek złożenia zapytania do inwestora w formie pisemnej.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem ")
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w Wymaganiach Ogólnych, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem Nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną,
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż
do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
1)
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
2)
Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektów poddawanych remontowi przez osoby zatrudnione przez Zmawiającego, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do budynku dla wszystkich użytkowników.
3)
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót i likwidacji placu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa
Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady, a dokumenty związane z tym przekaże Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców sąsiednich
budynków mieszkalnych. Zabrania się wykonywania robót między godzinami 22-00 a 6-00 . Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe
zabezpieczenie dostępności obiektów sąsiednich przez ich użytkowników.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.
Wykonawca na własny koszt wystąpi do zarządcy drogi – ul. Przemysłowej i drogi wewnętrznej celem uzgodnienia warunków użytkowania drogi na czas
realizacji prac budowalnych , ograniczenia ciężaru i nośności pojazdów oraz godzin prowadzenia prac budowalnych i transportu ze względu na
występujące strefy zamieszkania .
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się,
że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, odbiorów robót
przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek, obiekt lub jego elementy
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Droga wewnętrzna na terenie dz. Nr 571/9 dopuszczona jest do transportu ciężkiego jedynie na podstawie pisemnej zgody zarządcy drogi czyli Gminy
Bielawa .
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1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Tablice informacyjne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania,
utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.
Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że są włączone w cenę kontraktową.
1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w
3 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru do wskazanego przez Zamawiającego punktu poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z pobranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez Zamawiającego
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.7. Zaplecze Inżyniera
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi zaplecze dla Inżyniera, które
będzie utrzymywał przez tak długi okres po zakończeniu Robót jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu i
zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Inżyniera stanowić będzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno być wyposażone: w biurko do pracy, 4-krzesła, w telefon (dopuszcza się
telefon komórkowy), regały na akta itp.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła szukania materiałów
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego zastosowania materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za składowanie gruzu, papy czy materiałów toksycznych oraz koszty materiałów które podlegają utylizacji, a wywożonych z placu
budowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym 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 Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robót.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynająciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem Dróg oraz Gmina Bielawa określających możliwość i warunki użytkowania dróg
istniejących (celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.)
Wszelkie czynności związane z transportem – w tym naprawa nawierzchni po zakończeniu realizacji prac -nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w
cenie kontraktowej.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogólne zasady wykonywania Robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 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 Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Podłoża do skucia z uwagi na wymianę tynków ścian powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie będzie kwalifikowane do zapłaty.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp ..,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
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usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającegoi Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
6.4.2. Książka obmiaru
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do
Książki obmiaru.
Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robot,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Jeśli w ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m3] jako długość przemnożona przez średni przekrój, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych

Odbiorowi końcowemu

Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu Wyceny .
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioru częściowego dokonuje się wg

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru
końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami
wykonania i odbioru robót oraz umową.
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:
nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację projektową powykonawczą,
uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,
deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,
operat techniczny,
dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór techniczny-międzyoperacyjny
Odbiór techniczny-międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót.
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
Odbiory techniczne-międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia gwarancji.
8.7. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym.
oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Formularza wyceny, po dokonaniu
koniecznych odbiorów opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

10

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty
najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Założenia kalkulacyjne:
1. Cena obejmuje nakłady, które należy ustalać przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych przywołanych
w pkt.6 STB- 01.00 .
2. Nakłady na materiały mają przewidywać zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym,
określonym w polskich, branżowych i zakładowych-firmowych normach.
3. Nakłady na pracę sprzętu mają uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego maszyn i sprzętu, oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego
rodzaju robót, a także wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. W nakładach należy uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji
i technologii wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów i robót.
5. Nakłady ustalać dla przyjętych jednostek obmiarowych elementów robót .
6. Nakłady mają obejmować wyspecyfikowane roboty podane w wyszczególnieniu robót w poz.9--STB-01.00, jak również następujące roboty i czynności pomocnicze:
- wewnętrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na występujące na placu budowy bez względu na odległość i wysokość,
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych podpór i rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m,
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 20 m,
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,
- obsługiwanie sprzętu,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców.
7. Nakłady mają uwzględniać zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych
do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, związane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiału.
-w nakładach należy uwzględnić dostarczenie gotowych mieszanek betonowych i zapraw do miejsca wbudowania.
Cena obejmuje dostawę materiałów.
8. Nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego mają uwzględniać:
- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajności eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez ten sprzęt,
- przerwy i postoje technologiczne,
- przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy maszyn w określonych warunkach atmosferycznych.
9. Cena obejmuje nakłady uwzględniające całość prac związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Nakłady dla rusztowań
zewnętrznych mają uwzględniać nakłady na wykonanie instalacji odgromowej oraz nakład pracy sprzętu, z tytułu zatrudnienia rusztowań w okresie wykonywania robót.
10. W nakłady na rusztowania rurowe zewnętrzne należy uwzględnić prace związane z montażem i demontażem rusztowań, łącznie z wykonaniem i rozbiórką pionów
komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad wejściami do budynków. Ponadto w nakładach należy uwzględnić założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie
wysięgnika do
podnoszenia materiałów, układanie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy ochronnych
obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań.
11. Nakłady na rusztowania wewnętrzne rurowe należy uwzględnić prace związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie z pionami komunikacyjnymi,
ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów
roboczych i zabezpieczających oraz założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także okresowym sprawdzaniem sztywności
konstrukcji rusztowań.
12. W nakładach na rusztowania wewnętrzne, zewnętrzne należy uwzględnić transport pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość ustawionych
rusztowań.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w szczegółowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe
zajęcie nieruchomości,
- przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami).
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2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).
4. Warunki Kontraktu (umowa).
5. Dane Kontraktowe.
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania
rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz.
401).
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.)
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256)
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU. Nr 62 póz. 285)
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr
62 póz. 287)
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr 62 póz. 288)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278)
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo Ogólne;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal.
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad).
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
„Promocja” Sp. zo.o.
oraz wszystkie następne akty je aktualizujące i zmieniające a obecnie obowiązujące .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB-1.00
BUDOWNICTWO OGÓLNE

ST-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
ST -2 Betonowanie kod CPV- 452623000 i betonowanie konstrukcji
oraz betonowanie bez zbrojenia
ST -3 Zbrojenie ( przygotowanie i montaż zbrojenia )
ST- 4 Konstrukcje i elementy murowe
ST-5 Konstrukcje prefabrykowane
ST-6 Konstrukcje drewniane
ST- 7 Wykonywanie pokryć dachowych
ST - 8 Izolacje
ST- 9 Wykonanie posadzek i podkładów
ST- 10 Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
ST- 11 Roboty malarskie
ST -12 Konstrukcje metalowe
ST- 13 Ślusarka
ST -14 Stolarka
ST-15 System ocieplenia ścian zewnętrznych
ST-16 Zagospodarowanie terenu

kod CPV -452623000
kod CPV-4526233111
kod CPV 45262350
kod CPV 45262310
kod CPV -45262520-2
kod CPV- 452623000
kod CPV-45422001
kod CPY-45260000
kod CPV 453200006
kod CPV 45430000-0
kod CPV-45410000
kod CPV-45442100-8
kod CPV-45421160-3
kod CPV 45421160-3
kod CPV 454210004
kod CPV 453210003
kod CPV 45321000-3
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:
„BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO 24 - RODZINNEGO POŁOŻONEGO w Bielawie w rejonie ul. Przemysłowej 569, 571/1, 571/2, obręb 0002 Południe
wraz z infrastruktura na terenie działek nr 568 , 571/9, 571/3,571/4 w zakresie .

budynku mieszkalnego 24- rodzinnego, dwuklatkowego – zlokalizowanego przy Przemysłowej w Bielawie na terenie działki 569, 571/1 , 571/2
obręb 0002 Południe

infrastruktury dla obsługi projektowanego budynku obejmującego działki drogowe

571/9-dr- realizacja miejsc postojowych i włączenia do istniejącego układu drogowego

568 – dr- realizacja zjazdu indywidualnego z ul. Przemysłowej
Niezbędne dla realizacji obiektu przyłącza tj.:

Przyłącze wody – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze kanalizacji deszczowej 2 szt. – zlokalizowane na terenie działki nr 568 , 569 i 571/2

Przyłącze ciepła – zlokalizowane na terenie działki 571/1 i 571/2
oraz instalacje tj.:

Przeciwpożarowy zbiornik wody ziemny na terenie dz. Nr 571/3 wraz z placem do zawracania i stanowiskiem postojowym dla wozów starzy
pożarnej, zasadą pożarowa , studzienką ssawną , rurociągiem zasilającym i rurociągiem przelewowym

Wewnętrzne linie kablowe

instalacja oświetlenia terenu

dwa zespoły miejsc postojowych wraz z dojściami i dojazdami do budynku oraz placem pod pojemniki na śmieci

instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Przyłącza energii elektrycznej i gazu zostaną zrealizowane przez gestorów mediów na podstawie odrębnych umów o przyłączenie zawartych bezpośrednio z
Inwestorem .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
budowlanych w związku zadaniem z pkt. 1.1, według dokumentacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi określeniami w odpowiednich normach związanych z przytoczonymi specyfikacjami wykonania
i odbioru robót budowlanych w pkt.6 ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w „Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST
oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne"
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 2.
Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" punkt 5.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6.
6.2. Techniczne zasady kontroli
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm oraz rozporządzeń :
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo Ogólne;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad).
3. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
„Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .
6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST wymienionych w pkt 6.2. lub od ustaleń Inżyniera powinny
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3 .
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest dla wymienionych wykonanych elementów :
roboty budowlano-montażowe.;
 Fundamenty; ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, słupy, płyty żelbetowe, nadproża żelbetowe, rdzenie, m3 , metr sześcienny betonu w konstrukcjiobjętości brył geometrycznych poszczególnych elementów .
 Ściany fundamentowe M2 , metr kwadratowy w konstrukcji ściany
 Elementy prefabrykowane:
schody, płyty kanałowe, płyty korytkowe -szt , ilość elementów.
 Roboty murowe oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych
Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu, z
dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na murach. Wysokość innych ścian (np. ściany pod parapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany
kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet,
okładzinę .
 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław fundamentowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni ław.
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w
świetle surowych murów.
 Izolacje przeciwwodne: pionowe, poziome posadzki, ścian —m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle
surowych murów.
Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych po zewnętrznym obrysie ościeżnic, a przy braku ościeżnic i witryn
przeszklonych - w świetle zakrywanych otworów
 Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych; dostawa wyrobu; montaż—m2
 Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło bezpieczne; dostawa wyrobu, montaż—m2
 Drzwi wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone; dostawa wyrobu, montaż—m2
 Montaż drzwi fabrycznie wykończone drzwi przeciwpożarowe ; dostawa wyrobu, montaż—m2
 Elementy stalowe . Wyrób warsztatowy. Montaż konstrukcji –kg zamontowanej konstrukcji
 Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym: GKF 12,5mm—m2 ,w metrach kwadratowych, jako
iloczyn długości obudowy i jej wysokości
 Obłożenie ścian płytami styropianowymi, grub.10 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni ścian, sufitu z wyprawą cienkopowłokową
tynku mineralnego—m2 ,w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu strop
 Ścianki działowe pełne i ażurowe na zaprawie cementowo- wapiennej, z cegieł , o grubości oznaczonej w projekcie —m2 ,w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich
braku - w świetle ścianki.
Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. Grubość ścianek mierzonych w świetle surowych
ścian i stropów. Od powierzchni ścianek odejmuje się powierzchnie otworów, działowych ustala się według pomiarów rzeczywistych. Od powierzchni ścianek
odejmuje się powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku - w świetle ścianki.
Elewacja-tynki szlachetne zewnętrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych: z cienkopowłokową
wyprawą —m2 .
 izolacje p-wilgoc.,cieplne, akustyczne-Izolacje układane na sucho na wierzchu konstrukcji - folia polietyl.PE jednowarstwowe. Izolacje poziome z płyt
styropianowych, klejone lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym, warstwy wyrównawcze, Pokrycie papą zgrzewalną dachu - m2
 w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych
przez kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź
zewnętrzna deski okapowej itp.
 Obudowy o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowymi gr.12,5mm—m2 , w metrach kwadratowych w świetle ścian wyprawionych tynkiem.
 Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii i gładzi, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na;- ścianach i słupach - stropach i podciągach. Tynk
uniwersalny, mineralny gr.10mm . —m2 ,w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do
spodu stropu. Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w stanie surowym-doliczając do powierzchni ścian.
 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20x25 cm mocowanymi na klej—m2 ,w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych powierzchni.
 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich pokrytych gładzią, z gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie . —m2 ,w metrach kwadratowych w świetle ścian
surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są
również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m2.
 Balustrady oblicza się w metrach, przyjmując długość ich pochwytów.
 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym , fabrycznie wykończone—m
 Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe fabrycznie wykończone—m
 Wymiary powierzchni podłoży, posadzek przyjmuje się w świetle surowych ścian
Podłoża pod posadzki.
 Podkłady z ubitych mat. sypkich-. m3
 Podkłady z betonu—m3
 Podłogi z płytek „gress” —m2
 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych —m2
 Opaska budynku szer.60cm —m2 .
 izolacje poziome przeciwwilgociowe; izolacje pionowe; -izolacja ścianek na podłożu betonowym; -izolacja ław fundamentowych—m2
 drzwi wewnętrzne ; wyrób, dostawa, montaż—m2
 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19- mb
 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12 m: demontaż, montaż z rozliczeniem pracy rusztowania—m2
 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,pokrycie ścian z otwor. wraz z ościeżami tynkiem mineralnym, malowanie -wykonanie obróbek blacharskich
podokienników; -rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 12 m: demontaż, montaż z rozliczeniem pracy rusztowania—m2
 pokrycie dachu papą zgrzewalną ; Izolacje poziome z płyt styropianowych (kliny dachowe), z izolacją parochronną. Przygotowanie, założenie i umocowanie
obróbek blacharskich ogniomury, okapy, opierzenia, wywiewki kanalizacji —m2
 Okładziny schodów z płytek "'gress" 300x300 mm-m2

z cokolikiem-m
 posadzki "'gress" 300x300 mm-m2
 Elementy zewnętrzne: schody, płyty wejściowe, —m2
 posadzki z wykładzin PCW—m2
 montaż podnośnika krzesełkowego dla osoby niepełnosprawnej, montaż- kpl .
 nawierzchnie z kostki brukowej szarej gr.8cm i 6cm "szeroka fuga", na podbudowie—m2
 nawierzchnie trawiaste—m2
 nasadzenia—szt
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7.3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
1. Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył
geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każde, oraz
kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm.
2. Objętość słupów elementów i konstrukcji budynków i budowli oblicza się uwzględniając wysokość słupów pod stropy monolityczne od powierzchni fundamentów do
wierzchu płyty górnego stropu lub dachu, z potrąceniem grubości płyt stropów i dachów.
3. Objętość podciągów stropowych oblicza się w świetle słupów lub wieńców. Objętość belek oblicza się w świetle słupów, podciągów lub wieńców, a belek
wolnopodpartych - uwzględniając całkowitą ich długość wraz z oporami. Objętość wieńców oblicza się według wymiarów rzeczywistych. Obmurowanie wieńców
uwzględnia się w ścianach, których wysokość oblicza się do wierzchu stropów, z potrąceniem objętości wieńców na ścianach. Z objętości belek,
podciągów i wieńców odejmuje się objętość betonu wliczonego do płyty.
4. Objętość ścian prostych oblicza się przyjmując wymiary po osi ściany w świetle ograniczających je elementów jak: belek, słupów itp., z potrąceniem otworów w
świetle betonów, których objętość każdy przekracza 0,1 m3.
5. Warunki dodatkowe
-nakłady na deskowanie systemowe drobnowymiarowe muszą uwzględniać, nakłady powiększone o czas dojrzewania betonu dla betonowych, żelbetowych
elementów konstrukcji (tj.: ław i stóp fundamentowych, ścian, stropów, słupów, belek, podciągów)
- nakłady na deskowanie konstrukcji podane w opisie przedmiaru obejmują transport pionowy elementów deskowań (transport technologicznie właściwym sprzętem)
-nakłady na betonowanie konstrukcji muszą uwzględniać transport betonu taczkami lub japonkami w połączeniu z wyciągiem oraz ręczne układanie betonu. Transport
betonu przy użyciu pompy na samochodzie. Transport pionowy betonu w pojemniku w połączeniu z żurawiem wieżowym lub przy użyciu pompy do betonu na
samochodzie
ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Oblicza się ilość zamontowanych płyt stropowych, płyt korytkowych, biegów schodowych o określonych parametrach, długość prefabrykowanych nadproży
KONSTRUKCJE MUROWE
1. Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych
2. Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu, z
dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na murach. Wysokość innych ścian (np. ściany podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany
kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet,
okładzinę .
3. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów rzeczywistych
4. Belki stalowe oblicza się w kilogramach według ich masy katalogowej, przyjmując ich długość rzeczywistą. W przypadku nie wykazania belek w projekcie, ich
długość przyjmuje się jako równą 1,10 rozpiętość w świetle podpór w świetle podpór. Tak obliczoną masę belek stalowych powiększa się o 3% ze względu na ubytki.
POKRYCIA DACHOWE
1. Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia
powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2.
2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich
połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej itp.
3. Pokrycie koryt dachowych oblicza się w metrach kwadratowych, przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar koryta w rozwinięciu.
4. Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach bieżących, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych - największą długość od
wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.
IZOLACJE
1. Izolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów.
2. Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.
ŚCIANKI DZIAŁOWE
1. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle
surowych ścian i stropów.
2. Grubość ścianek działowych z innych materiałów ustala się według pomiarów rzeczywistych.
TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE
1. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi
do spodu stropu. Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w stanie surowym.
2. Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE
1. Powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu
cokołu lub terenu do górnej krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości
2. Licowanie płytkami i okładziny z masy lastryko ścian i powierzchni poziomych oraz powierzchnie licowanych ościeży oblicza się w metrach kwadratowych
rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.
STOLARKA BUDOWLANA
1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe i witryny oblicza się w metrach kwadratowych wymiarów po zewnętrznym obrysie
ościeżnicy, a przy braku ościeżnic i witryn przeszklonych - w świetle zakrywanych otworów.
PODŁOGI I POSADZKI
1. Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych. 2. Wielkość powierzchni oblicza się zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 1.
3. Obłożenie płytkami czy wykładziną kauczukową stopni, podstopni i policzków stopni oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu przyjmując
wymiary po zewnętrznej powierzchni wykładziny
ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
1. Balustrady i wykładziny poręczowe oblicza się w metrach, przyjmując długość ich pochwytów.
2. Okna, drzwi, bramy, wrota, witryny oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni, według wymiarów po zewnętrznym obrysie ościeżnicy, a w przypadku ich
braku w świetle zakrywanych otworów.
MALOWANIE
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1. Malowanie farbami wodnymi , emulsyjnymi, dyspersyjnymi, lateksowymi, olejnymi należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość
ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.
2. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych wymiarów
3. Elementy malowane jednostronnie obmierza się według powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym.
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
1. Powierzchnię docieplenia ścian pełnych budynków oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od
wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej.
Uwzględniając w tym powierzchnię ścian parteru, z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego (dotyczy to wysokości od
wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem).
2. Powierzchnię ścian z otworami oblicza się jak podano w punkcie 1 odejmując od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajęte przez otwory większe niż 1 m2.
3. Jeżeli łączna powierzchnia otworów w ścianie nie przekracza 10 % łącznej powierzchni ściany należy daną ścianę przedmiarować jako pełną.
4. Z powierzchni docieplanych potrąca się powierzchnie niedocieplane większe od 1 m2.
ELEMENTY STALOWE
1. Elementy mierzy się w tonach dostarczonej , i zamontowanej konstrukcji.
ELEMENTY Z BLACHY DACHÓWKOPODOBNEJ
1. Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych. jako iloczyn długości ścian obudowanych w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od spodu do górnej krawędzi
warstwy obudowywanej.
2. Powierzchnię ścian z otworami oblicza się jak podano w punkcie 1 odejmując od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajęte przez otwory większe niż 1 m2.
3. Jeżeli łączna powierzchnia otworów w ścianie nie przekracza 10 % łącznej powierzchni ściany należy daną ścianę przedmiarować jako pełną.
4. Z powierzchni obudowywanych potrąca się powierzchnie nieobudowywane większe od 1 m2.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ I SZUTROWEJ
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szutrowej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 9.
9.2. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty ujęte w przedmiarze robót oraz w projekcie
budowlanym
Obmiar, odbiór, płatność wg formularza ofertowego należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych określonych w poz. 7
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).
4. Warunki Kontraktu (umowa).
5. Dane Kontraktowe.
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania
rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz.
401).
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.)
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256)
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU.Nr 62 póz. 285)
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr
62 póz. 287)
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 póz. 288)
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278)
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 póz. 1263)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo Ogólne;
Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal.
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad).
25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
„Promocja” Sp. zo.o.
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz.2011),
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041),
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, póz.
1386),
29. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.
oraz wszystkie następne akty je aktualizujące i zmieniające a obecnie obowiązujące

ST-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE CPV 452623000

1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym
kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
- Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
–
uziarnienie do 50 mm,
–
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
–
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
–
zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości:
–
max. średnica ziaren d<120mm,
–
wskaźnik różnoziarnistości U>3,
–
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
–
zawartość części organicznych I<2%,
–
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
–
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
–
odporność na rozpad <10%.
3.
Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4.
Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.
Wykonanie robót
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych oraz stosować się do zaleceń określonych w dokumentacji badań geologicznych .
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopówDopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami nie przekraczającymi grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1)
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
(2)
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
(3)
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4)
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5)
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6.
Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
–
zgodność wykonania robót z dokumentacją
–
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
–
przygotowanie terenu
–
rodzaj i stan gruntu w podłożu
–
wymiary wykopów
–
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża
–
materiał użyty na podkład
–
grubość i równomierność warstw podkładu
–
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
–
stan wykopu przed zasypaniem
–
materiały do zasypki
–
grubość i równomierność warstw zasypki
–
sposób i jakość zagęszczenia.
7.
Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.
Podstawa płatności
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
– wyznaczenie zarysu wykopu,
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych oraz uiści opłaty za ich składowanie,
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania deskowania i ewentualnych ścianek szczelnych.
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiału
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
- Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
– Opłata za składowanie gruntów
10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podłoża kolejowe.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorąco ze stali

ST-2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON -CPV-452623000
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objętych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1)
Cement
a)
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b)
Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym
składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)
Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie

nazwa wytwórni i miejscowości

masa worka z cementem

data wysyłki

termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach)
 dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
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– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa
betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości
zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wylewania ław, rdzeni , wieńców, nadproży, belek ukrytych w stropie
– B-20 do wykonania ław ,schodów, słupów i płyt balkonowych, rdzeni w ścianach
– B 15 do betonowania stropów, wieńców
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–
pospółka kruszona 0/40,
–
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.
Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolno spadowych).
4.
Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.
Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośr. z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle
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wynosi 0,35–0,7 m.

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a
także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

pęknięcia są niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia
nie powinny być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i
porów,

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
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6.
Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– 1 m3 wykonanej konstrukcji.
– 1 m3 wykonanego podbetonu.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki beto.w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projekt. otworów, zabeton. zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem pow.
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
Beton.
PN-EN 196-1:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050
Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych

ST.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU CPV 45262310
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-III.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania
podano w tabeli poniżej.
Gatunek stali
Średnica pręta
Granica plastyczności
Wytrzymałość na
Wydłużenie trzpienia
Zginanie
rozciąganie
a – średnica
mm
MPa
MPa
%
d – próbki
St0S-b
5,5–40
220
310–550
22
d = 2a(180)
St3SX-b
5,5–40
240
370–460
24
d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b
6–32
410 min.
590
16
d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe:

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

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne:
–
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
–
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaop. każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
–
znak wytwórcy,
–
średnicę nominalną,
–
gatunek stali,
–
numer wyrobu lub partii,
–
znak obróbki cieplnej.
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecz. prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
–
nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
–
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
–
stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
3.
Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.
Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a)
Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b)
Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c)
Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

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

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

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.
6.
Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar
jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST –00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy – wg ST .00
8.3. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia
prętów betonem.
9.
Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz
montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i
usunięcie ich poza teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06
Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

ST-4.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE CPV45262520-2
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów i ścianek działowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
- Ściany z bloków wapienno – piaskowych
- Ściany z bloków wapienno – piaskowych do gruntu na zaprawie klejowej
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- kominy z pustaków keramzytobetonowych z obudową z płyt GKF na ruszcie stalowym .
- ściany węzła cieplnego wykonać w klasie EI60
- Ściany z bloczków gazobetonowych – na zaprawie klejowej
- Ścianki działowe murowane z cegły pełnej lub cegły dziurawki
- ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych
- ściany murowane z cegły licowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

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

Masa 3,3-4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie
może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

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

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

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

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

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
–
2 na 15 sprawdzanych cegieł
–
3 na 25 sprawdzanych cegieł
–
5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50

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

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
2.2.5. Bloczki betonowe 38*25*14(12) cm

Wymiary l = 380 mm, s = 250mm, h = 140mm( 120mm)

Masa 22-25 kg

Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa

Gęstość pozorna 2,4 kg/dm3,

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego

Podstawowe właściwości płyt z betonu komórkowego

Gęstość objętościowa około 115 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie średnio ≥ 350 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 80 kPa

Klasa ognioodporności A1 (niepalne)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 3

Współczynnik przewodzenia ciepła λ1) 0,043 W/(m·K) - według Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0093

Płyty Długość [mm] 600

Szerokość [mm] 390

Grubości [mm] 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200

Tolerancje wymiarowe [mm] ≤ 2

Na zaprawie systemowej , lekkiej o λ = 0,27 W/(m K) (P = 50%) λ = 0,30 W/(m K) (P = 90%)

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

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.3. Bloczki wapienno –piaskowe
Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w p. 1.1 powinny nadawać się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza:
 że spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 lub
 zostały wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie objęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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 bloczków wapienno-piaskowych E 24S gr. 24cm–otrzymywana z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Pod działaniem przegrzanej
pary wodnej o temperaturze 200°C przy zwiększonym ciśnieniu 16 atmosfer około 4–:7% krzemionki łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia.
Nowo powstałe związki wiążą ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość gotowych wyrobów.
 Bloki wapienno-piaskowe produkowane są w klasach gęstości 1400 do 2000 kg/m3. Bloki mogą posiadać uchwyty montażowe oraz profilowane powierzchnie
czołowe (pióro i wpust). Bloki przeznaczone są do murowania ścian i przegród zewnętrznych i wewnętrznych, jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, z lub bez
docieplenia. Mury z bloków mogą pełnić funkcję działową, wypełniającą lub nośną w zależności od wymagań. Bloki produkowane są jako elementy drążone lub pełne.
Wymiary i właściwości bloków podano w tablicy 1.
Tab. 1. Właściwości bloków
Bloki wapienno-piaskowe
E8

E12

E15

E18

E24

E18S

E24S

E18A

80

120

150

180

240

180

240

180

1400

1400

1600

1400

1600

1800

1800

1800

15

15

15/20

15/20

15/20

20/25

20/25

20/25

0,46

0,46

0,53

0,46

0,53

0,7

0,7

0,7

Wymiary
długość [mm]

333

szerokość [mm]
wysokość [mm]

199

Klasa gęstości [kg/m3]
Klasa wytrzymałości [N/mm2]
Współczynnik przewodzenia ciepła; λ10,dry [W/(m·K)]
Reakcja na ogień

Klasa A1

Przenikanie pary wodnej
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ
przepuszczalność pary wodnej δ x10-10
[kg/(m·s·Pa)]

5/10 – dla klasy gęstości do 1400
5/25 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej
0,21÷0,42 – dla klasy gęstości do 1400
0,084÷0,42 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej

Mrozoodporność [ilość cykli]
Zużycie [szt./m2]

50
15

Kraj produkcji

Polska

Normy produktowe

PN-EN 771-2:2004

2.4. Elementy uzupełniające
Do elementów uzupełniających system należą:






bloki wyrównawcze– bloki o wysokości 99 mm;
bloki połówkowe– bloki o długości 166 mm;
blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych;
blok pomocniczy– blok stosowany przy murowaniu narożników w ścianach z bloków SILKA E24;

2.4. Bloki wentylacyjne keramzytobetonowe wg. PN-EN 12446:2005 sierpień 2005 Kominy , części składowe obudowy zewnętrzne .
Profil keramzytobetonowy K300 z betonu lekkiego , PKWiU 26.61.11-30.10
Wymiary pustaków do 550x550x245 mm
Minimalna grubość ścian zewnętrznych 45 mm,
Wytrzymałość na ściskanie 20m
Opor cieplny 0.070m2K/W
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzani WUN
Klasa odporności na działanie temperatury T600
Odporność na pożar sadzy G ( odporny)
Odstęp od materiałów palnych 20mm
Gęstość 11000kg/m3
Obudowa z płyt GKF na ruszcie stalowym
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
–
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
–
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin do bloków gazobetonowych i bloków wapienno- piaskowych
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. Służy do wypełniania spoin wspornych (poziomych) podczas
murowania ścian ze wszystkich odmian bloczków, a także do wypełniania spoin pionowych w przypadku bloczków o gładkiej powierzchni czołowej. Zaprawa dostępna
jest także w wersji zimowej, umożliwiającej murowanie ścian w warunkach lekkiej zimy.
Właściwości zaprawy podano w tablicy 2. Zaprawa murarska do cienkich spoin jest określona zgodnie z normą PN-EN 998-2.
Tab. 2. Parametry techniczne zaprawy murarskiej do cienkich spoin
Parametr
Wartość
wytrzymałość na ściskanie

M10 – 10 N/mm2

uziarnienie

0-1,2 mm

reakcja na ogień

klasa A1

współczynnik przepuszczania pary wodnej

μ = 5/35

współczynnik przewodzenia ciepła

λ = 0,83 W/mK (P = 50%)
λ = 0,93 W/mK (P = 90%)

czas obróbki

2-4 godz.

zapotrzebowanie wody

6,5 l / worek

zużycie

15 kg/m3 – bez wypełniania spoin pionowych
20 kg/m3 – z wypełnieniem spoin pionowych

minimalna temperatura stosowania

+5 °C

postać dostawy

worek 25 kg

czas magazynowania

12 miesięcy od daty produkcji

barwa

Biała

kraj produkcji

Polska

normy produktowe

PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008

3.
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.Ścianki działowe grubości poniżej 1cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
d) materiały układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą oraz bloczkami gazobetonowymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy materiały te przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury piwniczne z bloków wapienno- piaskowych do gruntu
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków betonowych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i bloków ułamkowych.
Liczba boków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione
boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów należy stosować
normalną cegłę pełną.
5.3. Mury z z bloczków gazobetonowych
a) Materiał przed wmurowaniem należy nawilżyć przez polewanie wodą
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
c) Bloczki układa się w murze stosując wiązanie pospolite
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
c) Kotwy kotwiące mury z rdzeniemi żelbetowymi należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym
5.4. Przewody dymowe i spalinowe
Przewody murować tak by zachować 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
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– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Zwracać szczególną uwagę na licowanie otworów w pustakach oraz pełne wypełnianie spoin wewnątrz pustaków bez pozostawienia garbów z zaprawy.
5.5. Roboty murowe z bloków wapienno-piaskowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy:
 wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;
 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy;
 sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów;
 odebrać roboty ziemne i fundamentowe;
 wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni ścian fundamentowych;
 sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami.
W tablicy 3 podano wymagania jakim powinny odpowiadać bloki wapienno-piaskowe dostarczone na budowę.
Tab. 3. Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchyłki bloków
Właściwości

Wymagania

Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski)

nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm i długości  50 mm

uszkodzenia krawędzi oraz pióra i wpustu

nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 3 szt. o długości  50 mm

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
długość

  2,0 mm

wysokość

  1,0 mm

szerokość

  2,0 mm

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów

  2,0 mm

5.5.1. Przygotowanie i układanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin
Zaprawa murarska , klejowa do cienkich spoin do bloków gazo betonowych i wapienno- piaskowych jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. W
celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła
zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawę odstawia się na ok. 3 minuty i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno
dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich
temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych.
Przed przystąpieniem do układania zaprawy należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć negatywny wpływ na
przyczepność zaprawy do podłoża. Zaprawę murarską do cienkich spoin układa się przy pomocy systemowych narzędzi – kielni lub dozowników o szerokości
dostosowanej do szerokości muru. Grubość ułożonej warstwy zaprawy powinna wynosić 1÷3 mm. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m,
aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie należy układać przy pomocy innych narzędzi.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 °C należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.
5.5.2. Murowanie ścian
5.5.2.1. Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu ścian, należy za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych
narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane.
Bloki pierwszej warstwy układa się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian, rozpoczynając od narożnika najwyżej położonego. Pierwszą warstwę muruje się z
bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany.
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę.
Bloki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin pionowych zaprawą.Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich
spoin w przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich, np.przy murowaniu z bloków gładkich, przy wmurowywaniu bloku przyciętego lub przy łączeniu narożników.
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa bloków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz
budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy
usunąć.
5.5.2.2. Kolejne warstwy muru
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po upłynięciu 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.
Murowanie kolejnych warstw odbywa się analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna się od narożników, następnie uzupełniając warstwę. Do murowania kolejnych warstw
stosuje się zaprawę murarską do cienkich spoin. Zaprawę przygotowuje się i układa zgodnie z opisem producenta
Bloki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich
spoin w przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich,np.przy murowaniu z bloków gładkich, przy wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu
narożników.
W murach z bloków, w których wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, tj. co 166 mm.
Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów
elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm.
5.5.2..3. Ściany w strefie otworów
Strefy podokienne muru należy dodatkowo wzmocnić poprzez ułożenie poziomego zbrojenia w najwyższej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej należy zastosować
prefabrykowane belki zbrojenia do spoin. Zbrojenie należy ułożyć tak, by jego zasięg obejmował długość co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów z obu stron.
Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza się bezpośrednio w spoinie, w warstwie zaprawy.
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w murze (ze stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian.
5.5.2.4. Nadproża
Nadproża w ścianach można wykonywać stosując belki typowe lub wykonując nadproża żelbetowe w kształtkach U.
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Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin, symetrycznie nad przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 lub 25 cm po każdej
ze stron i jest uzależniona od rozpiętości przekrywanego otworu. Prefabrykowane belki mają szerokość do 36,5 cm. Do przekrywania otworów w ścianach o szerokości
40 cm lub 48 cm należy stosować po dwie belki ułożone równolegle. Należy wówczas wypełnić zaprawą do cienkich spoin podłużną spoinę pomiędzy obiema belkami.
Prefabrykaty nadproża zespolonego ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin, symetrycznie nad przekrywanym otworem. Najczęstszym przypadkiem jest
wykonywanie nadproży w ścianach o grubości większej niż grubość jednego prefabrykatu. W takim przypadku należy ułożyć obok siebie dwa lub trzy elementy o
odpowiedniej grubości oraz wypełnić podłużną spoinę pomiędzy dwoma elementami zaprawą do cienkich spoin. Minimalna długość oparcia prefabrykatów wynosi 200
mm, dla nadproży o długości do 150 cm, oraz 250 mm dla dłuższych nadproży.
Do uzyskania pełnej nośności z prefabrykatów wymagane jest wykonanie uzupełniającej warstwy bloków. Warstwę uzupełniającą muruje się wypełniając spoiny
pionowe, nawet w przypadku, gdy bloki posiadają powierzchnię czołową profilowaną (pióro i wpust).
5.5.3. Ściany fundamentowe i piwniczne
Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą być wykonywane z bloków SILKA E pod warunkiem
wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających się z gruntem. Zaleca się w tym przypadku stosowanie
bloków pełnych gr 24 lub 18 – typu do ścian piwnicznych .
Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nad ziemia. Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych
należy wykonywać z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm.
Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości
ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyższych.
5.5.4. Murowanie w warunkach zimowych
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych w temperaturze poniżej +5°C jest możliwe po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac
murowych może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez
okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin zimowej. Pozwala ona murować przy temperaturach spadających okresowo
do –6 °C. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do
wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia dokonuje się przez poziome, silne
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować.
Prac murarskich nie można prowadzić:
 przy temperaturze niższej niż -6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C
 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest niższa niż -2 °C
 podczas opadów atmosferycznych
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być
obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed
działaniem tych obciążeń poziomych.
5.5.6. Kanały elektryczne
Bloki są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy
4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników.
Ścianę wykonaną z bloków można wykorzystać do prowadzenia instalacji pod warunkiem przestrzegania następujących zaleceń:
 ścianę z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten
sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo
położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej;
 nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne
należy murować wyłącznie na zaprawie murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozowników do zapraw tego typu. Dozowniki o specjalnej
konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym
przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory,
zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą.
Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w
miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic
mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego.
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (tzw. „peszli”).
6.
Kontrola jakości
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Zaprawy klejowe muszą spełniać wymogi normowe i wymogi dostawcy materiału ściany
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
10

6
20

3
6
10

6
10
10

1
15

2
30

1
10

2
10

29

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

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest
– m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
– wykonanie niezbędnych przebić, osadzeń kratek wentylacyjnych, haków kotew, marek
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN-12446:2005
Kominy . Części składowe . Obudowy zewnętrzne .
PN-B-12011:1997
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003
Cement murarski 15.
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020
Wapno.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259
Beton komórkowy
PN-EN 771-2
Roboty murowe
PN-B-03002:2007
Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 –
Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1996-2 Eurokod 6 –
Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów
PN-EN 771-2:2004 + A1:2005
Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 998-2 + Ap1:2008
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska

ST-5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY CPV-452623000
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji
kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.
- Prefabrykaty stropowe.
- Prefabrykaty schodowe
- Belki nadprożowe.
- Płyty balkonowe .
- płyty schodowe i spocznikowe
Łączniki montażowe do do montażu elementów prefabrykowanych zapewniających w szczególności izolacyjność akustyczną , termiczną montowanych elementów
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.1. Prefabrykaty stropowe , płyty balkonowe i biegi i spoczniki schodowe
Elementy prefabrykowane- płyty stropowe zgodnie z wymogami projektu – w szczególności
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu,
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty
** wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi płyty
– zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm,
– rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne badania płyt
obejmują:
– sprawdzenie kształtu i wymiaru,
– sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
– sprawdzenie ciężaru,
– sprawdzenie wytrzymałości na zginanie.
– do montażu używać łączników typowych zapewniających właściwy montaż elementów tj. łączników balkonowych zapewniających niwelacje mostków termicznych
– np. isocorby i przekładek pod oparcie płyt schodowych i spoczników zapewniających właściwa izolację akustyczną przegrody .
b) Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne
warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.
c) Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.2. Belki prefabrykowane nadproży
Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L. Charakterystyka belek:
– wysokość
19 cm
– szerokość
9 cm
– grubość
6 cm
a) Wymagania:
Belki winny być wykonane jako typu N obciążone stropami wykonane z betonu B-20.
 Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm
– długość: do 30 mm
Klasa odporności ogniowej „B”.
– Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne
warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.
– Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.3. Elementy prefabrykowane
Płyty balkonowe .
Biegi schodowe
Płyty spocznikowe
–
transport
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy.
Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.
3.
Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport – w opisie materiałów p. 2
5.
Wykonanie robót
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty betoniarskie.
5.1. Montaż płyt stropowych
Na ścianach wylać warstwę poziomującą z B-15 gr 5cm. Warstwę wykonać pod kontrolą geodezyjną..
Na wykonanym warstwie montować prefabrykowane płyty, układając je na zaprawie cementowej marki 120 gr 2cm.
Po ułożeniu wykonać zbrojenie wieńców i belek stropowych oraz strefy przypodporowej styków płyt.
Zabetonować wieńce, belki stropowe Beton B-15 oraz wypełnić styki płyt zaprawą cementową marki 120
Tolerancje wymiarowe przy montażu wg BN-77/8939-09:
–
różnica w rzędnej wierzchu płyty stropowej – 1 cm
–
minimalne oparcie płyt 8 cm
5.2. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych .
5.3. Płyty prefabrykowane korytkowe montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak wieńce, ścianki ażurowe itp.
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 5 cm.
5.4. Realizacja stropu gęstożebrowego na belkach sprężonych

Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów Belki z betonu sprężonego typu umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku
tradycyjnych belek żelbetowych. Gdyż można bowiem mocować je na ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki należy układać jedną obok drugiej,
opierając je na przeciwległych ścianach z zachowaniem kolejności wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze
wynosi zasadniczo 5 cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego ślepego wypełnienia
stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi oraz projektem montażowym
dostarczanym przez dostawcę stropów , zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek.
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Stawianie podpór Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i bezpodporowo. Stemple stawia się po osadzeniu
belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd stempli w środku, o ile plan montażowy kondygnacji stropowej typu nie przewiduje inaczej (np.
dwa rzędy podpór montażowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5 rozpiętości).
Wykonywanie deskowań otworów w stropie Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla przeprowadzenia
przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz umieszczenia przejmy. Obciążenia przejmowane przez przejmy lub
wymiany są przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi
się na wymianie wykonanym na budowie. Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie i obciążeń wywieranych na wymian. W
najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), jedna
belka w tężniku z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem.
Wykonanie wypełnienia stropowego Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno poszczególne
pasma stropu (5 pustaków na mb).
Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych) Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę
zgrzewaną z prętów stalowych (w większości przypadków zaleca się siatkę z prętów #5 o oczkach 20x20 cm) z zachowaniem odpowiednich zakładów.
Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej. Pręty
zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami. Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory.
Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie
skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia dostarczanego przez dostawcę stropu ).
Układ stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilość zbrojenia podporowego, rodzaj siatki, rozmieszczenie podpór montażowych należy wykonać ściśle
wg projektu.

6.
Kontrola jakości
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
– 1 szt. elementu stropowego
- 1 m wykonanego nadproża
- 1 m2 wykonanych płyt korytkowych
8.
Odbiór robót
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.
9.
Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za element stropowy obejmuje
dostarczenie i montaż gotowych do wbudowania prefabrykatów
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje dostarczenie i montaż gotowych do wbudowania płyt.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06
Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

4.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV-454220001
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w
obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
- wykonanie konstrukcji dachu nad III piętrem
- wykonanie podłogi drewnianej na poddaszu nieużytkowym
- Łacenie i deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem do wartości opisanej w projekcie .
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pkt. 1.3:
stosuje się

drewno klasy nie mniej niż C24 na wykonywanie konstrukcji i C24 na wykonywanie deskowań i łaceń według następujących norm państwowych:

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

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

Płyty OSB
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.
Oznaczenie
Klasy drewna
C24
Zginanie
24
Rozciąganie wzdłuż włókien
14
Ściskanie wzdłuż włókien
21
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Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuż włókien
Ścinanie w poprzek włókien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

2.5
4
1,5
C24
do 1/4
do 1/4
do 7%
1/3
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
10 mm – dla szerokości do 75 mm

b) boków
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość
6% szerokości
Krzywizna poprzeczna
4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
–
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
–
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
–
Impregnację drewna wykonać metodą impregnacji wgłębnej
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości:
do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości:
do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:
do +1 mm lub do –1 mm
b)
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c)
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:
–
w grubości:
+1 mm i –1 mm dla 20% ilości
–
w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
–
w szerokości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
–
w grubości:
+2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d)
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
e)
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Kotwy do zakotwienia murłat w wieńcu ze śruby M16
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania
decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a)
Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b)
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c)
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4 . Płyty OSB
Kronopol OSB 3 (norma PN-EN 300:2000)
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Grubość

8

10

12

15

18

22

25

120

90

78

60

52

42

38

26

22

Format
Proste krawędzie
2500 x 1250
2070 x 2800
pióro wpust 4-strony
2500 x 675 P/W 4

78

60

52

42

38

2500 x 1250 P/W 4

78

60

52

42

38

Dane techniczne
Parametry wg normy EN 300: 2000
Tab.1. Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt.
Nr

Właściwości

Metoda badania

Wymagania

12)3)

Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i między płytami;
grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość;

EN 324-1

ą 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

22)3)

Tolerancja prostoliniowości brzegów

EN 324-2

1.5 mm/m

32)3)

Tolerancja kąta prostego

EN 324-2

2.0 mm/m

42)

Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4

EN 322

od 2 do 12 %od 5 do 12 %

53)

Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz
płyty

EN 323

10%

64)

Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2

EN 120

≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g 30mg / 100 g

2) - Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) - Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w
materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20 oC. 4) - Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego
przelicznika.
Typ płyt: OSB 3

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania
Zakres grubości

Właściwości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna

EN 310

N/mm2

22

20

18

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś boczna

EN 310

N/mm2

11

10

9

Moduł sprężystości:- oś główna

EN 310

N/mm2

3500

3500

3500

Moduł sprężystości:- oś boczna

EN 310

N/mm2

1400

1400

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.34

0.32

0.30

Spęcznienie na grubość-po 24h

EN 317

%

15

15

15

Tab. 5 Wymagania dla odporności na wilgoć:
Typ płyt: OSB 3

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania
Zakres grubości

Właściwości
Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna

EN 321 + EN 3108)

N/mm2

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

9

8

7

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście EN 321EN 319
N/mm2
0.18
0.15
0.13
cyklicznym
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po
EN 1087-19)
N/mm2
0.15
0.13
0.12
gotowaniu
7) - wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) - do obliczenia
wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) - EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej
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metody w załączniku A.

Tab.6. Wymagania w odniesieniu do bardzo obciążonych płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. Wymagania dla ustalonych właściwości
mechanicznych i pęcznienia:
Typ płyt: OSB 4

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania
Zakres grubości

Właściwości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś główna

EN 310

N/mm2

30

28

26

Wytrzymałość główna na zginanie:-oś boczna

EN 310

N/mm2

16

15

14

Moduł sprężystości:- oś główna

EN 310

N/mm2

4800

4800

4800

Moduł sprężystości:- oś boczna

EN 310

N/mm2

1900

1900

1900

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.50

0.45

0.40

Spęcznienie na grubość-po 24h

EN 317

%

12

12

12

Tab. 7 Wymagania dla odporności na wilgoć:
Typ płyt: OSB 4

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania
Zakres grubości

Właściwości
Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna

EN 321 + EN 3108)

N/mm2

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

15

14

13

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście EN 321EN 319
N/mm2
0.21
0.17
0.15
cyklicznym
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po
EN 1087-19)
N/mm2
0.17
0.15
0.13
gotowaniu
7) - wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) - do obliczenia
wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) - EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej
metody w załączniku A.
Przewodność cieplna płyt OSB

Płyta OSB

Gęstość średnia Ρ Kg/m 3

Współczynnik przewodności cieplnej λ W(m -K )

Norma

650

0,13

EN 12664

Klasa reakcji na ogień

Płyta OSB

Norma EN na wyrób

Minimalna Gęstość Kg/m3

Minimalna Grubość mm

Klasa z wyłączeniem podłóg

Klasa podłóg

EN 300

600

9

D-s2, d0

DFL- s1

Norma

TRANSPORT
Płyta OSB powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.
SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE
Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod
zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne.
SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii,
zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zabezpieczenie palety płyt pokazują następujące
rysunki:
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia
materiałów drewnopochodnych , zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15% . Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość
wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.Płyty Kronopol OSB 3 i OSB 4 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody,
zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć
odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. W płycie OSB 3 i OSB 4 poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres
czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: OSB 3 do 15 %, OSB 4 do 12%. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu
uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu. Każda płyta Kronopol OSB
posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było w przyszłości
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zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma to znaczenia- czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu. Płyta o krawędzi frezowanej na
pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa- jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stroniew miejscu łączenia płyt- widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty. Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie
dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.
PODŁOGA
Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie
daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a
ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe
krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas
opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem
należy zastosować wiatroizolację , po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. Do mocowania płyt OSB na podłodze
należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Uwaga- czarne wkręty do płyt
gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach
pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników
chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm
pomiędzy podłogą a ścianą.
Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego:
Rozstaw legarów [mm]
400
Sugerowana grubość
płyty OSB [mm]

15-18

500

600

18-22
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ŚCIANA
Płyty OSB na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona
szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków od 400 do 600 mm.
Do mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych.
Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm.
Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.

DACH
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny
wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy
termozgrzewalnej lub gontów. Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co
najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle
do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone
profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować.
Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę
powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być
odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP
dotyczące prac na wysokości. Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5
razy grubość mocowanej płyty. Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30
cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.
Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla dachów stromych o nachyleniu powyżej 14 0:
Rozstaw krokwi
600
800
1000
lub kratownic [mm]
Sugerowana grubość
12
15
18
płyty OSB [mm]
Płyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normą PN-EN 13986 w zakresie grubości 8-25 mm.
UWAGA:
Płyty OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze
szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140). W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować
się bezpośrednio z producentem płyty.
TRANSPORT
Płyta OSB powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.
SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE
Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod
zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne.
SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii,
zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca
się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych , zaleca się aby
wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15% . Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.Płyty
Kronopol OSB 3 i OSB 4 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac
budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym
wpływem warunków atmosferycznych. W płycie OSB 3 i OSB 4 poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi,
zgodnie z normą: OSB 3 do 15 %, OSB 4 do 12%. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem
elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu. Każda płyta Kronopol OSB posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu,
płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych
nie ma to znaczenia- czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu. Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą. Strona
prawa- jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stronie- w miejscu łączenia płyt- widoczna będzie niewielka
szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty. Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić
szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.
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PODŁOGA
Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie
daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a
ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe
krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas
opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem
należy zastosować wiatroizolację , po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. Do mocowania płyt OSB na podłodze
należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Uwaga- czarne wkręty do płyt
gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach
pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników
chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm
pomiędzy podłogą a ścianą.
Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego:
Rozstaw legarów [mm]
400
Sugerowana grubość
płyty OSB [mm]

15-18

500

600

18-22

22

ŚCIANA
Płyty OSB na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona
szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków od 400 do 600 mm. Do
mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i
co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż
1cm.

DACH
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny
wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy
termozgrzewalnej lub gontów. Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co
najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.
Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze
musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych
krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia
muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP.
Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem
Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. Do mocowania płyt OSB na dachu
należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Uwaga- czarne wkręty do płyt
gipsowo-kartonowych- nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach
płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm. Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej
płyty, dla dachów stromych o nachyleniu powyżej 14 0:
Rozstaw krokwi
600
800
1000
lub kratownic [mm]
Sugerowana grubość
12
15
18
płyty OSB [mm]
Płyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normą PN-EN 13986 w zakresie grubości 8-25 mm.
UWAGA:
Płyty OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze
szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140).
W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty.
2.3.1.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera lub Inspektora nadzoru .
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3.
Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
–
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4.
Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5.
Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
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5.2.2.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna
wynosić do 1 mm.
5.2.3.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
–
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
–
w długości elementu do 20 mm
–
w odległości między węzłami do 5 mm
–
w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Deskowanie połaci dachowych
5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości
desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.
5.4. Łaceni połaci dachowych
5.4.1. Kontrłaty o wymiarach 38*60mm mocowane do każdej krokwi na całej jej długości.
5.4.2. Łaty 50*40mm mocować w rozstawie zgodnym z instrukcją dostawcy dachówek
5.4.3. Do każdej krokwi łaty winne być mocowane minimum dwoma gwożdziami długości 100mm
5.4.4 Zabrania się stosowania łat krótkich jednoprzęsłowych.
5.4.5 Całość łat impregnowana
5.4.6 Folię układać poziomo z zakładami min . szer. 15cm
5.4.7 Na stykach folię kleić ze sobą taśmami samoprzylepnymi dwustronnie
5.4.8 Folię nałożyć min 10cm na obróbki blacharskie klejąc ją do niej taśmą samoprzylepną
6.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– ilość m3 wykonanej konstrukcji drewnianej.
– powierzchnia wykonana deskowania i łacenia w m2.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003
Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996
System oznaczenia części złącznych.

ST-7.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIA DACHOWE CPV-45260000
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST .
2.1. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PNB-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)
2.2. Papa termozgrzewalna podkładowa gr min 5,0mm na osnowie z tkaniny szklanej lub gr.2,6mm na osnowie z włókniny poliestrowej PN-B-02361:1999
2.3 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze większej niż 180g/m2 modyfikowana SBS w ilości min 3000g/m2
wzmacnianej o gr. min 5mm .Temperatura łamliwości -25 st C, temperatura mięknienia +100 st C gr 4,4mm j PN-B-02361:1999.
2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem
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Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej i powlekanej poliestrem. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Grubość powłoki
poliestrowej 35um.Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt
zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275
2.6. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna
normą PN-84/H-92126.
2.8. Dachówka ceramiczna
Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi normy PN-B-12020 i DIN EN 1034:

Kąt spadku połci 16-90o,

dachówka ceramiczna zakładkowa płaska angobowana w kolorze czerwonym- odcień winna czerwień

wielkość 257*436mm ,

waga 4,2kg/szt ,

szer. krycia 223-225mm ,

dł. krycia 343-354mm ( elastyczna szer. krycia -3mm , dł pokrycia – 12mm)

wysoka odporność na działanie siły łamiącej,

masa 4,2 kg/szt. ok., 53,3kg/m2

Wytrzymałość mechaniczna Spełnia wymagania EN 1304:2005

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego BROOF EN 1304:2005

Palność Klasa A1 EN 1304:2005 Przesiąkliwość Kategoria 1, metoda badań 2 EN 1304:2005

Wymiary i odchyłki wymiarowe Spełnia wymagania EN 1304:2005

Trwałość Metoda badań E Stopień właściwości użytkowych 3 (150 cykli) EN 1304:2005

Wolne od substancji niebezpiecznych Nie dotyczy

50 lat gwarancji na piśmie

Bezdotykowy wypał

Posiada mostki na spodzie

Zamontować elementy umożliwiające właściwe wentylowanie połaci dachowej – kształtki nawiewne i wywiewne

mrozoodporność - dachówka corocznie poddawana jest badaniom na mrozoodporność w Niemczech w firmie Institut fur Bau- und Grobkeramik w Weimarze i
przechodzi 150 cykli zamrażania i rozmrażania zgodnie z normą niemiecką EN DIN 1304,

duża wytrzymałość mechaniczna 0,94 KN (30% powyżej normy) i dobra izolacyjność

dachówka nie jest barwiona, a kolor swój zawdzięcza wyłącznie kolorowi wypalonej gliny, który nie ulega zmianie pod wpływem warunków atmosferycznych i
czasu

dachówka wykonana jest z surowców ekologicznych, nie porasta mchem i innymi roślinami

posiada dwa otwory- krycie dachu dachówką odbywa się na sucho przez przybijanie gwoździami miedzianymi do łat drewnianych, bez użycia zaprawy co
przyczynia się do estetycznego wyglądu dachu

w skład systemu wchodzą specjalne dachówki wywietrznikowe wchodzące w skład dachu ceramicznego umożliwiają odpowiednią wentylację dachu

dachówka z powłoką wierzchnią angobowaną .
3.
Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami .
5.
Wykonanie robót
5.1. Pokrycie papowe
5.1.1. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
5.1.2. W połączeniach tych stosować izokliny styropianowe
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy na gorąco, spełniający wymaganiom norm państwowych . Mieszanie materiałów
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Zabrania się stosowania materiału oddziałowującego negatywnie na styropian
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.1.6. Przy zgrzewaniu pap termozgrzewalnych zwrócić uwagę na nie przegrzewanie elementów
zgrzewanych
5.1.7.
Zwrócić uwagę na konieczność obniżenia o 1cm pokrycia w strefie przyokapowej na szerokości 30-50cm.
5.1.8.
Długość zakotwienia łączników w podkładzie betonowym min 5cm
5.1.9.
Obróbki kominów i elementów wystających wykonywać z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo z papy na osnowie z włókniny poliestrowej.
5.2. Podkłady pod pokrycia
Wymagania ogólne:
a)
równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b)
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji oraz przy kominach,
c)
w podkładzie powinny być osadzone bale impregnowane do mocowania uchwytów do zawieszenia rynien.
d)
Podkład wykonać z keramzytobetonu izolacyjnego o grubości warstwy 3-25cm. Skład betonu na 1m3:Cement”35”-250kg, woda 320l., keramzyt
uzupełnienie do1m3:
Na wierzch podkładu wylać warstwę gr. 2cm z zaprawy cementowej marki 120 . Podkład pod pokrycie stanowią płyty styropianowe PS-E FS20 o grubości 15cm,
gęstość pozorna 20 kg/m3 z jednostronnym pokryciem z papy termozgrzewalnej podkładowej.
Podkład kleić do podłoża klejem bitumicznym np. Shell Tixophalte i kołkować łącznikami mechanicznymi
5.3. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Montaż barierek śniegowych dostosowanych do wymogów pokrycia dachu i układu połaci

Montaż pomostów i dojść na dachu
5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
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blacha grubości min. 0.55mm

pokrycie powłoką PVDF 50µm na podkładzie ocynk o gramaturze 280g/m2

powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

rozstaw haków 60cm
5.4.1. Rury spustowe – z blachy jw.

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości,

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

Najniższa tempo. Użytkowania -60oC

Najwyższa tempo. Użytkowania +100oC

Klasyfikacja ogniowa A1s1d0

Wsp. UV RUV3

Klasa korozyjności min. RC4

Odporność na zarysowania 2500g
5.5. Dachówki:

Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu.

Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C.

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu.

Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem
blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.
5.5.1. Wymagania szczegółowe
5.5.1.1..Łaty
 Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.
 Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek.
 Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty
okapowej.
 Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.
 Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na
styk
 Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
5.5.1.2.Dachówki
 Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek
 Należy stosować się do wymagań ogólnych
 Dachówki brzegowe należy wykonać z elementów systemowych a nie docinanych
 Gąsior wraz z zaślepkami brzegowymi winien być dobrany systemowy w kolorze i wzornictwie dachówki głównej
 Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm.
 Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki.
 W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem
przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy
mocować.
 Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241
5.5.1.3. Wiatroizolacja
 Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat.
 Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.
 Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie
 Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.
- folia paroprzepuszczalna dachowa wstępnego krycia o następujących parametrach
 wtórnie przetwarzalna przy odzysku surowców.
 Materiał – polipropylen
 Masa powierzchniowa (g/m2) 115
 Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) 0,012
 Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż > 220 w poprzek >120
 Wydłużenie przy zerwaniu (%)wzdłuż > 45 w poprzek > 60
 Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) wzdłuż > 60 w poprzek > 50
 Zakres temperatur stosowania (oC) -40 : +120
 Wysokość słupa wody (mm H2O) 2000
 Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%)2000
 Stabilizacja przeciw UV3 miesiące
 Standardowe wymiary folii na rolce szer. 1,5m dł.50m i szer.1,5m dł. 25m
 Klasyfikacja ogniowa Trudnozapalny
 Mocowanie foli na zakład zgodnie z wytycznymi producenta na szer. min. 10cm
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6.
Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót przy obróbkach blacharskich – m2 wykonanej obróbki,
– dla robót przy rynnach – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–
podłoża (deskowania i łat),
–
jakości zastosowanych materiałów,
–
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
–
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–
dokumentacja techniczna,
–
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
–
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
–
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża łącznikami stalowymi,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych
miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9.
Podstawa płatności
Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000
Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999
Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
PN-84/H-92126
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
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ST-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE CPV453200006
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiektach objętych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
- Izolacje termiczne.
- Izolacje przeciwdźwiękowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a)
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce
–
długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
–
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b)
Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120
cm od grzejników.

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998. Roztwór nie powinien oddziaływać negatywnie na styropian
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej – Materiały
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
-roztwór asfaltowy do gruntowania,
- kit trwale plastyczny.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm
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- kierunek w poprzek – 800 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- kierunek wzdłuż – 45%
- kierunek w poprzek – 55%
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E
Szerokość zakładki - 8 cm
2.4. Materiały do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian.
Do stosowania w dociepleniu metodą lekką mokrą w systemie BSO spełniające wymogi zapisane w instrukcji ETICS –
właściwości płyt styropianowych
Klasy tolerancji wymiarów:

grubość T2 (± 1 mm)

długość L2 (± 2 mm)

szerokość W2 (± 2 mm)

prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm)

płaskość P4 (5 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie BS115 (≥ 115 kPa)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 (± 0,2 %)
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70oC, 48 h)DS(70,-)2 (≤ 2 %)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 (≥ 100 kPa)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10o C 0,031 W/(m·K)
Klasa reakcji na ogień E
Styropian odmiany G-T samogasnący.. .
Parametry styropianu do izolacji w gruncie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego Termo XPS (S) 70

Klasy tolerancji wymiarów:

• grubość T1: (-2/+2 mm) dla grubości < 50 mm , (-2/+3 mm) dla grubości ≥ 50 mm

• długość (± 10 mm)

• szerokość (± 8 mm)

• prostokątność na długości i szerokości Sb 5 mm

• płaskość Smax 14 mm

Stabilność wymiarowa DS(TH)2 (≤ 2 %)

Wykończenie powierzchni Gładkie

Wykończenie krawędzi L - na zakładkę

Zakres temperatur stosowania -60°C ÷ + 75°C

Gęstość 33 ÷ 47 kg/m3

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)0,7 (≤ 0,7 %)

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10\Y)700 (≥ 700 kPa)

Klasa reakcji na ogień E

Deklarowane wartości oporu cieplnego RD i współczynnika przewodzenia ciepła λD, w zależności od grubości płyt

Termo XPS (S) 70 λD, W/m2K 0,036 - 0,038
a)
Wymagania

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
–
dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
–
dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

wymiary:
–
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
–
szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
–
grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
b)
Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c)
Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
d)
Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco..
2.5. Izolacje termiczne z pianki poliuretanowej w płytach lub nanoszonych metodą natrysku -Termopan:
- Parametry techniczne:
Odporność cieplna wg DIN 53424 164 ° C
Wytrzymałość na ściskanie 0,34 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,022 W/mK
Zawartość komórek zamkniętych 97 %
Chłonność wody po 24 h 1,4 %
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Palność wg DIN 4102 B2
Palność wg PN-B-02872 NRO
Materiały do izolacji termicznej typu „Termopian”
Izolacja tego typu to pokrycie dachowe wykonywane za pomocą wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej (pianka PUR)
stanowiące bezspoinowe, ostateczne pokrycie, uszczelnienie i izolacje termiczna (docieplenie) dachów domów mieszkalnych, obiektów przemysłowych i innych.
Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV stanowi powłoka z farby, która jest wypełniona piaskiem lub posypka żwirowa. Termopian można natryskiwać na wszystkie
suche i oczyszczone podłoża (papa, blacha falista lub płaska, eternit falisty, beton, ceramika itd.), bez względu na kształt dachu
(płaski, szedowy, kopertowy, wielonawowy, kopuła, inne). Termopian wykorzystuje się jako nowe pokrycie dachu lub do regeneracji starego pokrycia z jednoczesnym
dociepleniem i uszczelnieniem. Tak wykonana izolacja jest warstwa ostateczna , nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia i można po niej chodzić.
2.6. Wełna mineralna
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe
własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia.
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. = ג0,038 – 0,042 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy
materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny mineralnej.
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie
powinna być większa niż 2 % suchej masy.
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane.
Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać
następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości.
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie.
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu.
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane wyżej wymagania szczegółowe.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez
producenta.
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:
- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania
nieorganicznych materiałów izolacyjnych.
- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna
zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału
- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie
odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może
przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach
przemysłowych.
- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się.
Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu
- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać”
- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych,
trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3.
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od rodzaju i gęstości materiału.
2.7 Izolacyjność akustyczna –
Posadzki wszystkich mieszkań wykonać jako pływające tzn. oddzielić ich konstrukcję od płyty stropowej warstwą styropianu lub wełny mineralnej twardej ( zgodnie z
Normą PN-EN 13162: 2009 o sztywności dynamicznej SD≤20MN/m3 grub. 6 cm.
Stosować styropian akustyczny o następujących parametrach

styropian elastyczny o właściwościach tłumiących dźwięki o niskich częstotliwościach.

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego wynosi od 28 - 30 dB ,

wytrzymałe na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu nieprzekraczającym 4,0 kN/m,

Współczynnik przewodzenia ciepła0,045 W/mK ,

Wytrzymałość na zginanie≥ 50 kPa ,

Grubość płyty (przed montażem/po montażu) 17/15 , 22/20 , 27/25, 33/30, 38/35, 43/40 ,

Ściśliwość dla grubości 17/15; 22/20; 27/25 - 2 mm

dla grubości 33/30; 38/35; 43/40 - 3 mm ,

Sztywność dynamiczna

dla grubości 17/15; 22/20 - 20 MN/m3 ,

dla grubości 27/25; 33/30; 38/35 - 15MN/m3 ,

dla grubości 43/40 - 10MN/m3 ,

Klasa reakcji na ogień E
Pod belki i spoczniki schodowe stanowiące podparcie biegów klatki schodowej , zakotwione w murze należy zastosować podkładki izolacji akustycznej z przekładek
z Elastomeru poliuretanowego o zamkniętych komorach dostępny w płytach o wym. 5.000 x 1.500 , Gr 12.5mm o następujących właściwościach
Obciążenia trwałe ** 4
Obciążenia szczytowe ** maks. maks. 6,0
Minimalne naprężenia niszczące DIN EN ISO 527- 3/5/100* 4
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 527- 3/5/100* 500
Ścieralność mm3 DIN 53516 >80
Odkształcenia szczątkowe EN ISO 1856 ˂ 5
Statyczny współczynnik sprężystości poprzecznej DIN ISO 1827* 0,61
Dynamiczny współczynnik sprężystości poprzecznej DIN ISO 1827* 0,86
Współczynnik strat mechanicznych DIN 53513* η = 0,09
Statyczny moduł sprężystości DIN 53513* 6,55
Dynamiczny moduł sprężystości DIN 53513* 7,7
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Siła spęczniająca przy 10% deformacji 0,7
Zakres temp. stosowania - 30 do +70
Maks. Temp. stosowania krótkotrwale 120
Zachowanie pod wpływem ognia DIN 4102 EN ISO 11925-2 B2 E
Biegi schodowe należy izolować obwodowo przekładką z izolacji akustycznej gr. min. 10mm- ciągła bez mostków akustycznych .
2.7 Izolacyjność termiczna – ciepły montaż – Przyjęcie systemowego rozwiązania spełniającego zapisy normy
PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, i wymogów Warunków technicznych 2017.
zamawiającego i Projektanta

Zastosowanie systemu wymaga zgody pismnej

3.
Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.
Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu
pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej lub foli ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.
5.1.4 Zabezpieczenie powierzchni papami teremozgrzewalnymi
Przygotowanie podłoża - Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i
podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć
palnikiem.
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach
szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniający krycie.
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru, - po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie
nakryw kominów, malowanie tynków kominów),
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak,
aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki
w bitum.
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych przed układaniem pokrycia winny być wykonywane wszystkie obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego
elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry Wszelkie kąty i zagięcia należy wyprowadzić na fasetach o promieniu 5cm lub skosie min.
4cm
5.2. Izolacje termiczne z płyt styropianowych
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.2.3.
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej
warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
6.
Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
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c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
dostarczenie materiałów,
–
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
–
zagruntowanie podłoża
–
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175.
Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
PN-EN 622-4:2000
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-78/6033-06
Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
BN-72/6363-02
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące
BN-84/6755-08
Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty
BN-77/6759-03
Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane
BN-81/6859-03
Tkaniny szklane
PN-87/B-02152
Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
PN-87/B-02151
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 10.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.
WG PN – ISO 6946
Ochrona cieplna budynków
Instrukcja ITB nr 321
„ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie”
PN - EN 13162
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN - EN 13163:2009
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie- Specyfikacja
PN - EN 13164:2010
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu XPS produkowane fabrycznie- Specyfikacja
PN – B-201132:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie- Zastosowania

ST-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI I PODKŁADY CPV4530000
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Warstwy
wyrównawcze pod posadzki. Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Posadzki właściwe.
Piwnica :
Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm wys. 8cm , z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy
cementowej marki 12 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Uodpornienie posadzki
cementowej masą np. Cerko
Pom. mieszkalne:
Panele – klasa użyteczności 32, klasa ścieralności AC4 , o grubości powyżej 8mm , o strukturze drewna .
Posadzka z paneli podłogowych laminowanych o ścieralność A4. Na piance polietylenowej i folii. , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, , ustawieniem punktów
wysokościowych, sortowaniem , dopasowaniem i ułożeniem na zatrzask, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Listwy przyścienne wykończeniowe z tworzyw
sztucznych, mocowanych do podłoża łącznikami stalowymi
Łazienka :
Kafle gressowe do łazienek w IVkl. ścieralności , twardość – kl. 7 wg Moscha , przeciwpoślizgowość R10 , wym. płyt min 45x60cm . Styki ze ścianami zabezpieczyć
cokolikami typowymi o wys. min.8cm .
Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, , ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem
spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą ,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Klatka schodowa:
Biegi schodowe i spoczniki , wiatrołap wejściowy wykończyć płytkami gressowymi schodowymi , typowymi ryflowanymi mrozoodpornymi na kleju plastycznym , w
Vkl. ścieralności , twardość – kl. 8 wg Moscha , przeciwpoślizgowość R12 o wym min. 60x45cm lub kamiennymi o analogicznych parametrach . Styki ze ścianami
zabezpieczyć cokolikami typowymi schodowymi o wys. 8cm .
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Posadzki z różnych materiałów na styku połączenia zabezpieczyć listwami aluminiowymi typowymi .
Materiały przed zabudową wymagają akceptacji co do wzoru i koloru oraz zatwierdzenia spełnienia parametrów przez Inwestora i Projektanta .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Laminowane panele podłogowe
warstwa wierzchnia laminat dekoracyjny imitujące dekory drewnopodobne. dekor do akceptacji prze Inwestora. Ścieralność w klasie AC4
– szerokość
190 mm,
– długość
1285 mm,
– grubość
7-12 mm,
– Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków
uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie
powinien zrywać się w masie,
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.
2.7. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:- jak dla I gat płytek – nie więcej niż
– długość i szerokość:
±1,0 mm
– grubość:
± 0,5 mm
– krzywizna:
1,0 mm
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa
7 lub 8 ( w zależności od typu pom. – patrz powyżej)
– ścieralność
V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach , balkonach wykonane jako antypoślizgowe R10 , stopnice R12 , pozostałe R9
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: jak dla I gat płytek – nie więcej niż
– długość i szerokość:
±1,0 mm
– grubość:
±0,5 mm
– krzywizna:
1,0 mm
- grubość płytek min. 8.5mm , kat I , A1 , kalibrowanych , spełniające wymogi normy ISO 10545- 1 do 14 ,nasiąkliwość poniżej 0.05 % wg normy PN –EN ISO
10545-3, wytrzymałość na zginanie powyżej 50N/mm2 wg normy PN –EN ISO 10545-4 , wytrzymałość na plamienie powyżej 4 klasy wg normy PN –EN ISO 1054514 , mrozoodporne wg normy PN –EN ISO 10545-12 , odporność na ścieranie wgłębne 112 mm3 normy PN –EN ISO 10545-6 , właściwości przeciwpoślizgowe R9
, dla stopnic R12 . Gressy układać na klejach plastycznych
- podlegają akceptacji co do wzoru i sposobu ułożenia przez Zamawiającego
2.8 . Posadzki w pom. mieszkalnych wykończone panelem winylowym w specjalnej serii dla budownictwa TBS o grubości warstwy ścieralnej tj,0,5 mm Wybór
Wzór - Tulipanowiec HSC 001 lub inny o kombinacji barw beż NCS S 1505 Y 20R oraz brąz NCS S 4010Y10R
- gr. całkowita 2,5 mm/0,7 mm,
- panel winylowy o gr, warstwy ścieralnej nie mniejszej niż 0,5 mm ale wciąż w grupie ścieralności T wg normy EN 660-1.2 - tj, najwyższa klasa
- stabilność wymiarowa EN 434 ≤ 0,25%
- odporność na chemikalia EN 423 – klasa 0
- odporność na światło EN 20105-B02 >6
- tłumienie dźwięków DIN 52210 – 4 dB
- antypoślizgowość EN 13893 – DS.
- odporność ogniowa PN-EN 13501-1 B1S1
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- ogrzewanie podłogowe – maks. Temp. podłogi 27oC
- minimalna gr. całkowita to 2,5 mm
- wymiar ( wymiar panela 152,4 mm x 914,4 mm)
- każdy panel fazowany po obwodzie
- panel winylowy matowy podkreślający rysunek deski
- rysunek deski wypukły
- przeznaczenie PN-EN-685 Klasa 34 – użytku publicznego / bardzo wysoka, Klasa 43 – przemysł lekki / wysoka
Produkt praktyczny, w wyglądzie piękny jak drewno ale w użytkowaniu bez jego wad, odporny na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, o najwyższych parametrach
ścieralność, odporny na zamaczanie, łatwy w utrzymywaniu czystości.
c)
Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawę fugową
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis
„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
2.9 montaż wycieraczek
na zewnątrz metalowa w obniżeniu z odwodnieniem
wewnętrzna z mat z tworzyw sztucznych
dopuszczalna wielkość oczek nie więcej niż 20mm
3.
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4.
Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 10 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodą.
2.7.
Wykonywanie posadzki z paneli podłogowych
Do wykonywania posadzek z paneli można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°. Wilgotność powietrza maks. 75%.

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2%

Pod panele ułożyć warstwę izolacji z folii budowlanej ora warstwę z pianki poliuretanowej .

Posadzki z paneli należy przy ścianach wykończyć listwami z tworzywa sztucznego. Listwy powinny być mocowane do podłoża specjalnymi łącznikami stalowymi
i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. W narożach stosować specjalne łączniki wykańczające.

Na progach drzwiach zmontować ozdobne listwy mosiężne mocowane kołkami rozporowymi.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Podkład pod posadzki na gruncie wykonać z betonu B10

Pod podkłady na gruncie wykonać podkłady z mat. sypkich o gr. min 15cm zagęszczone do Is=95

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą niż – 12 MPa.

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
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Oczyszczoną posadzkę cementową należy wyszpachlować zaczynem cemen. z ewentualnym dodat. pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być pokryta preparatem wzmacniającym beton.
6.
Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki,
Sprawdzić przwidlowośc wykonania dylatacji akustycznych od ścian nośnych i pomiędzy przegrodami , zamontowania przekładek z materiałów przenoszących
drgania boczne .
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pods. wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).

ST- 10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI CPV-45410000
1.
Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg
poniższego.
–
Tynki wewnętrzne
–
Tynki cementowo-wapienne
–
Suche tynki, gładzie
–
Okładziny ścienne wewnętrzne.
–
Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–
nie zawierać domieszek organicznych,
–
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm..2.2.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
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powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
2.4. Wyprawa tynkarska w metodzie BSO

Skład: Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki.

Przeznaczenie: Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną tynk krzemianowy do stosowania na zewnątrz budynków, stosowany .

Faktura baranek uziarnieniu np.: 2,0 - 2.5mm,

Tynk silikatowy wymagane parametry:
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 30-50
- odczyn pH: 12
- współczynnik Sd 0,06-0,10 m
- niepalny A2 S1 D0
- wyprawa zabezpieczona powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg i pleśni (substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

Farba silikatowa
Gotowa do użycia mineralna farba na bazie szkła wodnego do nanoszenia ręcznego lub maszynowego, przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych.
Skład - Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, dodatki, woda.
Zastosowanie Hydrofobowa, wysychająca bez naprężeniowo, odporna na działanie warunków atmosferycznych i utrudniająca rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp)
na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; przepuszczająca parę wodną redukująca wnikanie
CO2 powłoka malarska na wszystkie podłoża mineralne, do wewnątrz i na zewnątrz budynków, stosowana szczególnie w systemach ociepleń budynków, ochronie
zabytków, do renowacji i remontu starych budynków.
Dane techniczne
Zawartość substancji stałych: ok. 65%
Gęstość: ok. 1,60 kg/dm3
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 40-60
Zużycie (na gładkim podłożu): ok. 0,32 l./m2 - jednokrotne malowanie wraz z gruntowaniem
 Wymagania dla systemu ociepleniowego objętego aprobatą:
- wymagana odporność udarnościowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat II ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokołowej oraz wyznaczonych
miejscach stref wejściowych do budynku (podwójna warstwa siatki zbrojącej) kat I ( wg ETA -09/0073)
Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna .
Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z włókna szklanego
Masa powierzchniowa >145 g/m².
Systemowy podkład gruntujący wyrównujący chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych
Płyty styropianowe użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 lub TR 150 ( OpenTherm)- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:10
System dociepleniowy należy wykonać jako kompletny wraz z zastosowaniem systemowych profili dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych,
do wykonania boniowań jak również dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w
,0s kład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych
musza posiadać świadectwo higieny radiacyjnej.
2.6. Materiały do gładzi i okładzin z płyt gipsowo -kartonowych
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta.
2.7.Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa barwiona w masie
Produkt Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie spoiw mineralnych o podwyższonej odporności na zabrudzenia Tynk
zacierany o strukturze drapanej (baranka) do nanoszenia ręcznego lub maszynowego na ściany zewnętrzne. Dzięki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz
wysoko wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowaną - w porównaniu z innymi tego typu produktami - odporność na
zabrudzenia powierzchni.
Skład Modyfikowane nanocząsteczkami innowacyjne spoiwa mineralne, wypełniacze mineralne, dodatki krzemianowe, mikrowłókna, nieorganiczne pigmenty barwne i
białe, dodatki mineralne i woda.
Właściwości Produkt mineralny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, wysoce paro-przepuszczalny.
Znacząco utrudnia rozwój mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziałem dwutlenku tytanu TiO2.
Przeznaczenie Ochrona i estetyczne kształtowanie elewacji i jej fragmentów; do stosowania na istniejących tynkach i szpachlach mineralnych, betonie; do zastosowania
również przy renowacji budynków oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleniowych wg wytycznych ETICS . Przed naniesieniem tynku, wymagane jest
zawsze zagruntowanie podłoża podkładem
Dane techniczne
Wielkość ziarna:
1,5 / 2,0 /3,0 mm
Gęstość:
k. 1,8 kg/dm³
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ok. 0,70 W/mk
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 20 - 30
Współczynnik nasiąkliwości wodą „w" < 0,20 kg/m²
Wartość sd: t0,5 0,04 - 0,06 m (przy warstwie 2 mm)
Struktura drapana:
K1,5
K2
K3
Zużycie kg/m²:
ok 2,5
ok.2,9
ok.3,9
3.
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
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a)
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d)
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2
do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)
bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)
na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy
zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty
winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.
5.
Kryteria oceny jakości i odbioru

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6.
Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–
wymiarów i kształtu płytek
–
liczby szczerb i pęknięć,
–
odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatności
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Tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz gładzie
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie podłoża,
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporządkowanie miejsca pracy.
Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane
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-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997
Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
Płyty kartonowo-gipsowe

ST.11 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych,
Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą
masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
–
wodę – do farb wapiennych,
–
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
–
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3
– czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3
– czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
– czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3
– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepkość umowna: min. 60
– gęstość: max. 1,6 g/cm3
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 m
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.3.2. Farby emulsyjne odporne na ściaranie realizowane na ciągach komunikacyjnych
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wymagania dla farb
Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące.
o odporności na szorowanie wg normy PN-EN 13300 w II klasie ( 200 cykli szorowania na mokro z ubytkiem dopuszczalnym 5-20µm) lub wg normy PN92/C-81517 4000 cykli ,
sufity malowane na biało .
Gęstość
- EN ISO 2811 1,2
– 1,4 –1,6 g/cm³
Zużycie
- EN 13 300
- 7,5 m2/l
Połysk
- EN 13 300
- głęboki mat
Odporność na szorowanie na mokro
- EN 13 300
-1
Zdolność krycia
- EN 13 300
-2
Maksymalny rozmiar ziarna
- EN 13 300
- drobne
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierz. betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3.
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.
Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.
Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
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– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6.
Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
–
sprawdzenie wsiąkliwości,
–
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
–
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
–
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
–
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
–
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru.
8.2.3.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką
szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne

ST-12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE CPV45421160-3
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie
przetargowym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
Zakres grubości [mm]
Zalecane formaty [mm]
5-12
1000×2000
1250×2500
1500×3000
1000×4000
1250×5000
1500×6000
1000×6000
powyżej 12
1000×2000
1250×2500
1750×3500
1500×6000
1500×3000
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.
c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Blachy trapezowe wg PN-84/H-92126, powłoki cynkowe wg. PN-89/H-92125, powłoki organiczne wg BN-84/0642-46 .Blacha trapezowa niskoprofilowa T55 gr
0.75 obustronnie powlekana
Blachy dostarczyć o długościach dopasowanych do rozstawu elementów mocujących
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. Wg BN-79/0656-01.Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
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2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
--mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
--nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaop. każdy element lub partia mater. Atest powinien zawierać:
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować
elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
(7) kotwy bezpieczne Hilti HSL-G-TZ
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg SST dla robót malarskich
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. Transport
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Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki
Element konstrukcji
Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość
Pręty, blachownice, słupy,
0,001 długości
części ram
lecz nie więcej jak 10 mm
Skręcenie pręta
–
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm
Odchyłki płaskości półek, ścianek środników
–
2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m
Wymiary przekroju
–
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm
Przesunięcie środnika
–
0,006 wysokości
Wygięcie środnika
–
0,003 wysokości
Wymiar nominalny mm
Do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
Przyłączeniowy
Swobodny
0,5
2,5
1,0
2,5
1,5
2,5
2,0
4,0
3,0
6,0
5,0
10,0
8,0
16

5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Połączenia na śruby
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w
otwór głębiej jak na dwa zwoje.
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.
– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.4. Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności,
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
–
sprawdzić stan techniczny podłoża i linie odniesienia rzędnych poziomych obiektu.
–
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:
Posadowienie elementów
Dopuszczalne odchyłki mm
rzędna podstawy rozstaw śrub
na powierzchni betonu
do 2,0
do 5,0
4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.
Rodzaj odchyłki
Dopuszczalna odchyłka
1
odchylenie osi pionowych
5 mm
2
wygięcie belki
l/750 lecz nie więcej
niż 10 mm
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6.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenie

ST.13.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ŚLUSARKA CPV 45421160-3
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej , balustrad ,drabin, pochwytów
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
Ślusarka drzwiowa stalowa i aluminiowa.
Balustrady i pochwyty
Drobne elementy ślusarskie w budynkach ( klamry włazowe, wycieraczki itp.)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych ST 12
2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych ST 15.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. Drzwi wejściowe szklić szybami zespolonymi bezpiecznymi
.Drzwi winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U<1.7W/m2*K oraz wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw<35dB.Drzwi wejściowe wyposażyć w
samozamykacze, zamki i klamki z kluczami w ilości dla wszystkich mieszkań
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie .
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi
.2.8 Drzwi o odporności EI30min
Wbudować należy drzwi kompletnie wykończone wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi posiadające atesty p-poż
3.
Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4.
Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
–
prawidłowość wykonania ościeży,
–
możliwość mocowania elementów do ścian,
–
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg ST12.
6.
Kontrola jakości
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla balusrad i pochwytów jest 1 mb.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
9.
Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

ST- 14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA CPV45421000-4
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami ( klamki ZnAl) , samozamykaczami , odbojami , zamkami , nawiewnikami itp. i oszkleniem.
Stolarka okienna i drzwi balkonowe z PCV winna posiadać współczynnik przenikania ciepła U< U<1.1W/m2*K liczony dla całego elementu oraz wskaźnik izolacyjności
akustycznej Rw≥39dB ( -1 , -5 ) , R’A1 min. 30dB .Kolor stolarki biały.
Okna w pomieszczeniach mieszkalnych powinna być wyposażona w klamki oraz mieć zamontowane nawiewniki
2.1. PROFILE OKIENNE
Do produkcji okien powinna być stosowane profile okienne minimum trzykomorowe wzmocnione profilami stalowymi gr.1.5-2.5mm o minimalnej szerokości 60mm.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]
okien
drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m
5
5
powyżej 1 m
5
5
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różnica długości przeciwległych elementów
ościeżnicy mierzona w świetle
skrzydło we wrębie
różnica długości przekątnych
przekątnych skrzydeł we wrębie
przekroje szerokość
elementów grubość
grubość skrzydła

do 1 m
powyżej 1 m
szerokość do 1 m
powyżej 1 m
wysokość powyżej 1 m
do 1 m
1 do 2 m
powyżej 2 m
do 50 mm
powyżej 50 mm
do 40 mm
powyżej 40 mm

1
2
1
2
2
3
3
1
2
–
–
–

1
2

2
3
3
1
2
1

Wszystkie przeszklenia na elewacji pd i zachodniej wykonać ze szkła absorbcyjnego , kolor neutralny , transmisja >70% , g=0.5 , fc<0.35 , odbicie na zewnątrz 11% ,
odbicie do wewnątrz 12% , wskaźnik oddania barw 93, parametry dla energii słonecznej transmisja bezpośrednia 35%.

Współczynnik przenikania ciepła dla kombinacji profili Uf i szyby w danym systemie montażu ciepłego od 1.1 W/m2K.

Odporność na obciążenie wiatrem C2 - 2,0 kN/m2

Odporność na uderzenie wewnętrzne klasa E5 przy szybie klasy 1

Przepuszczalność powietrza L100 = 1,5

Wodoszczelność RE 900 , nieosłonięte A , klasa 5A

Odporność na siły operacyjne - kl.1

Wytrzymałość mechaniczna kl.2

Odporność na wielokrotne otwieranie 5000cykli

Odporność na włamanie RC3

Izolacyjność akustyczna min. dla całego elementu R’A1 = 30dB (1; -5) dB, liczonego wraz z nawiewnikami w ramiaku

Okucia zapewniające mikrowentylację i rozszczelnienie okna
 Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane pracujące w zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest
mniejsza lub równa 30% nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza.
 Nawiewniki higrosterowane są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem.
 W zależności o sposobu montażu nawiewnika, zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
 Nawiewnik higrosterowany działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.
 Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym o izolacyjności Dn,e,w = 42 dB,
 Wszystkie okna parteru wyposażyć w zawiasy i klamki antywłamaniowe .
 Wszystkie okna parteru szklone szkłem bezpiecznym hartowanym , laminowanym – szyba P4- zawiasy i zamki antywłamaniowe
 Przenikalność światła LT- 74
 Przepuszczalność promieniowania słonecznego gG-0.53

Całość stolarki wbudowana w obiekcie jako montaż ciepły zgodny z zapisami Dyrektywy EPBD i Dyrektywy 2010/31/EU

zawiasy z maksymalnym obciążeniem skrzydła do 130kg , trwałość klasa 2 wg EN , EN1191, Nośność urządzeń zabezpieczających EN14609 , EN 14351
-1, siły potrzebne do obsługi EN 12046-1 , EN 13115 , ochrona przeciw korozji kl. 4 wg EN ISO 9227 , EN 1670, - kl. 4

uszczelki okienne spełniające - zakres pracy – kl. 3 – 2-4mm , liniowa siła ściskająca kl. 5 100-200N/m , zakres pracy temp. Kl. 2 -10-+55oC , powrót
poodkształceniowy kl. 3 50-80% , powrót po odkształceniowy po starzeniu kl. 2 40-50%

okucia – klamki zgodne z pkt 5.1 normy EN 1906;maj 2002 , wymiary odpowiadają normie DIN 18255; maj 2002
2.2. Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych ,
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna CPL HQ. Dostępne skrzydła
uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.
AKCESORIA W CENIE DRZWI
 Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent
 Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce anty wyważeniowe
 Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
 Wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym
 Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
 Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)
OŚCIEŻNICE
 Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę
ognioodporną, trzy zawiasy czopowe standard, próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. – pod zamek
listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
Produkt musi posiadać co najmniej
 Aprobata Techniczna ITB Warszawa.
 Certyfikat Zgodności ITB Warszawa.
 Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
 Klasa izolacyjności akustycznej co najmniej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).
 Ościeżnica dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego
 Współczynnik przenikania ciepła Umax 1.3 =W/m2K
 klamki ( II klasa europejska ) z stopu ZnAl z szyldem górnym we wzornictwie identycznym z szyldem dolnym . Nie dopuszcza się różnicy w kolorze elementów
szyldu , klamek , zawiasów itp.
.2.3.Drzwi wejściowe do budynku do realizacji jako aluminiowe z samozamykaczami i ewentualnie kurtynami powietrznymi .
Pochwyty w kolorze profili , zamki wpuszczane, Klamki ZnAl.
samozamykacz do obiektów użyteczności publicznej – o podwyższonej odporności na dewastację z płynną regulowaną siłą wielkości EN 2-5 i 5-7 wg PN-EN 1154
dla skrzydła szer. Do 1250 i ciężaru do 130 kg , trzy prędkości zamykania z zaworami hydraulicznymi , mechaniczną blokadą otwarcia drzwi .
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drzwi wejściowe do klatek schodowych -drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, wyposażenie – samozamykacze i zamek elektromagnetyczny sterowany
domofonem oraz kodem cyfrowym;
Profile lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006. Szyba zespolona mocowana jest mechanicznie jednostronne za pomocą listwy przyszybowej o wysokości 25
mm.
Wykonane są ze stopu EN AW-6060 wg PN –EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515, zgodnie z PN-EN 755-2 .
Odporność na obciążenie wiatrem(EN 12210) C2
Wodoszczelność (EN12208) 5A
Przepuszczalność powietrza (EN12207) 3
Odporność na uderzenie (EN13049) 5
Siły operacyjne (EN12217) 1
Wytrzymałość mechaniczna (EN1192) 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (EN12400) 6
Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 67 mm
Głębokość konstrukcyjna skrzydła 77 mm
Współczynnik przenikania ciepła Umax 1.1= W/m2K- liczony dla całego elementu
Dobór profili następuje według obliczeń statycznych.
Szklenie przy pomocy uszczelek z EPDM. Szklenie szybą bezpieczną laminowaną P4 . Pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem zastosowany podwójny system uszczelek.
Otwory drenażowe zlokalizowane są w najniższych częściach profilu.
Całość stolarki wbudowana w obiekcie jako montaż ciepły zgodny z zapisami Dyrektywy EPBD i Dyrektywy 2010/31/EU
2.4 wyłaz dachowy . atestowany Ei30 ze schodami rozkładanymi
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okna PCW winny posiadać okucia uchylno - rozwieralne z mikrowentylacją
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia. Wszystkie okucia klamki winny być wykonane ze stopu ZNAL . Elementy stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi, a dla drzwi wejściowych do obiektu i lokali o podwyższonej odporności na ścieranie.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna .
2.3.3.
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię
Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4.
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie
działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej drewnianej należy stosować:
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne
i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia drzwi wewnętrznych należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Drzwi balkonowe oraz okna szklone szybami zespolonymi ciepłochronnymi o U<0.8 W/m2*K
2.7. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
Rozmieszczenie punktów zamocowań
Liczba punktów
zamocowań
Wysokość
szerokość
w nadprożu i progu
na stojaka
Do 150
do 150
4
nie mocuje się
po 2
150±200
6
po 2
po 2
powyżej 200
8
po 3
po 2
Powyżej 150
do 150
6
nie mocuje się
po 3
150±200
8
po 1
po 3
powyżej 200
100
po 2
po 3
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym.
 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .
 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
Okien
drzwi
Luzy między skrzydłami
+2
+2
Między skrzydłami a ościeżnicą

–1

–1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97
Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32
Pokost lniany.
PN-C-81901:2002
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda uproszczona
PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna
PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna - metoda skrzynki
PN-EN 410
Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
PN-EN 673
Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła U. Metoda obliczeniowa
PN-EN 14351
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności ogniowej i dymoszczelności.

ST 15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Bezspoinowe systemy ocieplenia CPV 45450000-6
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bezpoinowego systemów ociepleniowych BSO ścian
budynków.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu dla których istnieje pewność , że
podstawowe wymagania będą spełnione , przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych zasad sztuki budowlanej .
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie bezspoinowego systemów ociepleniowych BSO
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian przegród budynków nowowbudowanych i istniejących w ramach robót termomodernizacyjnych . przedmiotem
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów , wymagań w zakresie oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania
bezspoinowego systemów ociepleniowych BSO ścian budynków zgodnie z instrukcją ETICS
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Wymagania ogólne .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne .
2. Materiały.
Wszystkie materiały winny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacjach i odniesieniach – normach , aprobatach technicznych . Do danej realizacji należy
zastosować jeden z systemów dopuszczonych do stosowania na rynku polski opatrzony aprobatą techniczną .
Materiały to :
 Środek gruntujący
 Zaprawa masa klejąca – gotowy wymagających zarobienia materiał – wymagana konsystencja zaprawy stożek pomiarowy 10 ±1 cm
 Płyty termomoizolacyjne
 płyty ze styropianu ekspandowanego EPS 70-040 Fasada mają zastosowanie do wysokości 25m , powyżej poziomu terenu ( budynki nowobudowane ) oraz 11
kondygnacji włącznie – zgodnie z normą PN-EN 13163
 płyty ze styropianu ekstradowanego – ze względu na niższą nasiąkliwość – zalecane na cokoły budynków – PN-EN 13 164
 płyty z wełny mineralnej , zwykłej i laminowanej mają zastosowanie na całych pow. budynków , mocowanych mechanicznie lub na klej- zgodnie z PN-EN 13162
 inne – szkło piankowe , pianka mineralna
 łączniki mechaniczne – kołki rozporowe , profile mocujące
 zaprawa zbrojąca – w niektórych systemach samodzielnie tworzy warstwę zbrojącą , w niektórych , w niej zatapiana jest siatka zbrojąca .
 siatka zbrojąca – z włókna szklanego , impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze 145g/m2 – wtapiana w zaprawę zbrojącą .
 zaprawy , masy tynkarskie – mineralne ( uziarnienie 1.5 – 6.0mm – zalecane do malowania farbami elewacyjnymi ) , akrylowe , krzemianowe ( sylikatowe ,
barwione w masie 1-3mm) , sylikonowe .
 farby elewacyjne – akrylowe , krzemianowe , sylikonowe
 elementy uzupełniające – profile cokołowe , narożniki ochronne , listwy krawędziowe , profile dylatacyjne , taśmy uszczelniające, pianka uszczelniające , siatka
pancerna z włókna szklanego o gramaturze 500g/m2 , siatka do detali ( o gramaturze 50g/m2 ) , elementy dekoracyjne , podokienniki
Wariantowe stosowanie materiałów jest dopuszczalne zgodnie z Aprobatą techniczną .
Na budowę mogą być przyjęte jedynie materiały opatrzone aprobatami świadczącymi do dopuszczenia do obrotu , spełniające wymogi dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, będące właściwie oznakowane i opakowane , spełniające wymagane właściwości . Przyjęcie następuje za potwierdzeniem wpisu do
dziennika budowy .
Zasady przechowywania materiałów – zgodnie z aprobatą techniczną .
3. Sprzęt , maszyny i narzędzia
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi „Wymagania ogólne”.
Sprzęt do wykonywania BSO
 do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego , stosowane do robót elewacyjnych .
 mieszarki mechaniczne – wolnoobrotowe
 do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne
 do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia – pace , kielnie szpachelki , oraz do podawania i nakładania mechanicznego
 do ciecia płyt izolacji termicznej – szlifierki , piły i frezarki
 wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt do kształtowania otworów
 pace stalowe do kształtowania powierzchni tynków
 sprzęt pomocniczy – przyrządy miernicze , poziomice i łaty , niwelatory i sznury
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – zgodnie z wymogami producenta .
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
a) Przygotować plan BIOZ i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
b) Wykonać wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
c) Wykonać prace po zakończeniu robót dekarskich
d) Wykonać zabezpieczenie istniejącej stolarki , ślusarki okładzin i innych elementów
e) prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
f) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Ocena podłoży pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża , polegającą na kontroli jego czystości , wilgotności , twardości i nasiąkliwości oraz równości . Wykonać
ocenę stopnia zapylenia i osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości i wykwitów . Wykonać próbę odporności na skrobanie za pomocą rylca –
wykonanie krzyżowych nacięć . Wykonać ocenę chłonności podłoża i jego nasiąkliwości . Sprawdzenie równości i gładkości podłoża zgodnie z normami
przedmiotowymi dla danego podłoża . Wykonać kontrolę wytrzymałości powierzchni podłoży , metodą „pull off” , przy zastosowaniu tester , zrywarki bądź wykonać
próbę odrywania przyklejanych do podłoża próbek materiału izolacyjnego . Dla ścian w technologii wielkoblokowej ocenie podlega także stan zakotwień warstwy
zewnętrznej .
5.2. Przygotowanie podłoży pod roboty ociepleniowe
W ścianach przewidzianych do ocieplenia należy :
 należy oczyścić z kurzu i pyłu szczotkami , usunąć pozostałości olejów szlukowych i mleczka cementowego , wykwitów , itp.
 usunąć nierówności i ubytki
 usunąć przyczyny zawilgoceń , aż do wyschnięcia przegrody
 usunąć warstwy odspojone , spękane
 wystające , nieusuwalne elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie .
5.3. Wykonywania bezspoinowego systemu ociepleń BSO
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Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami stawianymi przez producenta , w dopuszczonych warunkach atmosferycznych ( +5 - +25 o C ) , bez silnego
nasłonecznienia i silnych opadów . Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach .
5.3.1. W zależności od wymogów producenta nanieść środek gruntujący .
5.3.2. Montaż płyt z izolacji termicznej rozpocząć od wyznaczenia i zamontowania listwy cokołowej ( 3 kołki na mb) oraz listew krawędziowych , styków i dylatacji . za
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę izolacji . kolejno nanieść zaprawę klejąca na powierzchnię płyt w postaci placków lub ciągłego pasma zgodnie z
wytycznymi producenta systemu dociepleń . Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyt zaprawą klejową . Płyty układać poziomo z przesunięciem co
min. 15cm , szczelnie ( dla styropianu szczeliny wypełnić pianka uszczelniającą . Po min. 24 godz wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi ( kołkami
rozporowymi ) min. 4 szt/m2 – nawiercić kołki i następnie wkręcić lub wbić trzpienie .
5.3.3. Ukształtować detale elewacji – ościeża , narożniki , listwy , gzymsy itp. .
5.3.4. Warstwę zbrojącą wykonywać kolejno :

z pasków siatki ukośnej wykonywać zabezpieczenie naroży okiennych i drzwiowych
 na powierzchni izolacji nanieść pacą warstwę zaprawy klejącej .
 nałożyć i wtopić warstwę siatki zbrojącej , lub pancernej w strefie narażonej na uszkodzenia
 wygładzić warstwę zaprawy tak by siatka była całkowicie zakryta
5.3.5. po wyschnięciu zaprawy nałożyć preparaty gruntujące – zgodnie z wymogami producenta .
5.3.6. Zgodnie z dokumentacją wykonać montaż elementów dekoracyjnych .
5.3.7. Warstwę wykończeniową należy nanosić po związaniu warstwy zaprawy zbrojącej – zgodnie z wytycznymi producenta – ok. 48 godzin od jej wykonania . Ze
względu na naprężania termiczne część producentów zaleca unikać stosowania kolorów ciemnych o współ. odbicia rozproszonego poniżej 30 , na elewacjach
południowych i zachodnich.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady zgodnie z zapisami ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych – należy dokonać oceny podłoża
6.3. Badania materiałów– na podstawie instrukcji producenta , specyfikacji technicznej i zapisów w dzienniku budowy należy dokonać oceny zgodności materiałów .
6.4. Ocena podłoża – należy dokonać oceny podłoża ,
6.5. Badania w czasie wykonywania do robót ociepleniowych – zależy od dokładności , prawidłowości wykonywania kolejnych etapów systemowo określonych robót
tj. oceny podłoża jakości klejenia płyt izolacji , mocowania mechanicznego , wykonania warstwy zbrojonej , gruntowania i wykonania warstwy wykończeniowej , wraz z
malowaniem .
6.6. Badania w czasie odbioru robót
Badania przeprowadza się celem sprawdzenia wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektową , jakości zastosowanych materiałów i wyrobów , prawidłowości
wykonanego podłoża , prawidłowości wykonania ocieplenia i całości systemu .
Opis badań odbiorowych : na podstawie warunków zawartych w „ Wytycznych wykonawstwa , oceny i odbioru elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
systemów ocieplania ścian – wyd. 2004r , Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe , tynki
zwykłe . Wymagania przy odbiorze” odchylenia winny się mieścić w następujących granicach :
Kategoria Odchylenia pow. tynku
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie
przecinających
tynku
Od płaszczyzny
i
się płaszczyzn od kąta
odchylenie krawędzi
przewidzianego
w
Od lini prostej
dokumentacji
Pionowego
Poziomego
III
Nie większe niż 3mm i w Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie Nie większe niż 3mm na 1m i ogółem Nie większe niż 3mm na 1m
liczbie nie większej niż 3 więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3.5m nie więcej niż 6 mm na całej
nacałej dł. Łaty kontrolnej wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pom. powierzchni
między przegrodami
2m
powyżej 3,5m wys.
pionowymi ( ściany , belki itp. )
 Odchylenie promieni krzywizny pow. wnęk , faset od projektowanego promienia nie więcej niż 7mm
 Dopuszczalne odchylenia od pionu pow. i krawędzi tynków zewnętrznych nie powinny być większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej
wys. budynku .
 Wymagana jest jednolitość jednolitość jednorodność koloru i faktury , bez występowania wypukłości , wklęsłości i przebarwień
7. Przedmiar i obmiar robót
Ogólne zasady zgodnie z zapisami ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową robót jest m2 mierzoną jako iloczyn długości ścian w stanie surowym przy wysokość od wierzchu cokołu do górnej krawędzi ocieplenia . Z
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów większych niż 1m2 , doliczając pow. ościeży ( długość razy szerokość wraz z grubością ocieplenia ) . Ilość robót określa
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady zgodnie z zapisami ST „Wymagania ogólne”
8.1. Odbiór robót zanikających
Do odbioru robót zanikających należy odbiór podłożą , klejenie płyt , wykonanie warstwy zbrojonej i gruntowanie . Odbiory winny być dokonane przed przystąpieniem
do następnego etapu i zapisane w dzienniku budowy , podobnie jak wszystkie usterki i nieprawidłowości oraz zakres zalecanych czynności .
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót celem wykrycia ewentualnych usterek przed odbiorem końcowym , dokonywany przez
Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy .
8.3. Odbiór ostateczny ( końcowy )
Odbiór ten stanowi ostateczną ocenę wykonanych rzeczywiści robót . Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego . , na podstawie
dokumentów i badań w tym – dokumentację projektową , SST , dziennik budowy , książkę obmiaru , dokumenty dopuszczenia do stosowania materiałów , instrukcje
producenta , wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Odbiór jest pozytywny jedynie w przypadku stwierdzenia wszystkich wymogów jednocześnie .
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór ten jest wykonywany pod koniec okresu rękojmi i gwarancji , na podstawie oceny wizualnej ocieplenia , zgodnie z uwarunkowaniami zapisanymi w pkt. 8 .
Pozytywny wynik jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej , negatywny podstawą do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót . Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady .
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady zgodnie z zapisami ST „Wymagania ogólne” .
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w Umowie . Ostateczne rozliczenie następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. Podstawę rozliczania oraz płatności za wykonane i odebrane roboty stanowi wartość prac
obliczona na podstawie :
 Określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych w ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
 Ustalonej umownie kwoty ryczałtowej
Ceny jednostkowe obejmują następujące roboty
– przygotowanie stanowiska roboczego ,
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu, wraz z obsługą sprzętu niewymagającej etatowej obsługi
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań do wys. 4m ,
– ocenę i przygotowanie podłoża
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– zabezpieczenie stolarki okiennej siatkowanie drzwiowej , istniejących okładzin siatkowanie elementów elewacyjnych ,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO ( cokół styki z płaszczyznami innych materiałów itp. ) oraz lica płaszczyzn płyt izolacji termicznej
– gruntowanie podłoża
– przyklejenie płyt izolacji termicznej
– szlifowanie powierzchni płyt
– mocowanie mechaniczne płyt kołkami rozporowymi
– naklejenie siatki pancernej
– wykonanie standardowej warstwy zbrojącej wraz z wykonaniem elementów skośnych w rejonie otworów
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej i mocowanie ewentualnych elementów dekoracyjnych
– wyznaczenie przebiegu i montaż listew i profili , narożnych , ochronnych , dylatacyjnych itp. wraz z docięciem , połączeniem na narożach wklęsłych i wypukłych i
zabezpieczeniem pow. przed zanieczyszczeniem
– wyznaczenie przebiegu i montaż listew i profili dekoracyjnych wraz z docięciem , połączeniem na narożach wklęsłych i wypukłych i zabezpieczeniem pow. przed
zanieczyszczeniem , gruntowaniem i malowaniem
– wykonanie warstwy wykończeniowej zgodnie z projektem – w tym wyznaczenie i wykonanie rysunku ewentualnych płaszczyzn kolorystycznych
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i uporządkowanie terenu .
– usunięcie odpadów i resztek w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zaleceniami producenta
– likwidacja stanowiska roboczego
Przy rozliczeniu robót ociepleniowych wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić
podstawę odrębnej płatności . sposób rozliczenia kosztów montażu , demontażu i pracy rusztowan koniecznych do wykonania robót na wysokości powyżej 4m ,
należy ustalić w postanowieniach pkt 9 SST ocieplenia , opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia .
10. Dokumenty odniesienia
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-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –wyroby z wełny mineralnej MW produkowane fabryczne . Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu EPS produkowane fabryczne . Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z polistyrenu ekstradowanego
( XPS) produkowane fabryczne . Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U) .
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne systemy ocieplania ( ETICS) ze styropianem . Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Zewnętrzne systemy ocieplania ETICS z wełny mineralnej MW produkowane
fabryczne . specyfikacja.

ST.16. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą
architekturą na terenie objętym inwestycją.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.
Chodniki i place. Dojazd wewnętrzny i chodniki - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm obejmuje:
rozbiórka istniejących krawężników sięgacza na całej długości styku z projektowanym przedłużeniem.
odkopanie i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, tzn. kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli energetycznych z pełną wymianą grunty
rodzimego na mieszankę piaskowo - żwirową
- usunięcie warstwy urodzajnej/humusu
mechaniczne wykonanie koryta na szerokości zatoki z poszerzeniem na krawężniki
wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego gr.30cm
osadzenie krawężników drogowych na ławie betonowej
wykonanie warstwy odsączające z piasku gr 20cm
wykonanie podbudowy warstwy z tłucznia gr 20cm
wykonanie warstwy podkładowej z miału gr. 3-5cm
- wykonanie nawierzchni - kostka bet. szara gr. 8cm ułożona na miale
- oznaczenie miejsc postojowych materiałem o odmiennym kolorze
- wykonanie zabezpieczenia geokrata betonowa skarp
- wytyczenie i wykonani stanowiska dla samochodu pożarniczego – oznaczenie materiałem o odmiennej kolorystyce
- wykonie placu utwardzonego pod kontenery na śmieci
Wykonanie zbiornika wody pożarowej
- wykonie wykopów pod zbiornik ziemny
- ukształtowanie , zagęszczenie i zabezpieczenie skarp ziemnych o nachyleniu 1:1
- wykonanie izolacji p.wodnej zbiornika z folii odpornej na działanie promieni UV o gr. min. 1.5mm
- zabezpieczenia brzegów zbiornika ciosami granitowymi
- wykonanie niezbędnych instalacji przewód zasilający, przewód przelewowy , studzienka ssawna , rurociąg ssawny i punkt poboru
- wykonać ogrodzenie ażurowe o wys. min. 150cm z bramka i dojściem technicznym dla obsługi
- wykonanie niezbędnych instalacji zasilania przelewu wraz ze sterowaniem
Rozplantowanie humusu zgromadzonego z robót ziemnych .
Obsianie nawierzchni trawą.
Uwzględnić
- utrudnienia związane wykonanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej
- utrudnienia związane z montażem elementów odwodnienia terenu
Zieleń.
Ławki.
1.4. Określenia podstawowe.
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Betony, cementy

B-15 dla fundamentów pod ławki, bloki oporowe

cement portlandzki „25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty

Gotowe ławki drewniane z oparciem na nogach żeliwnych wraz ze śmietnikami

kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym, na zatokę parkingową

krawężniki drogowe15*30cm prostokątne ścięte

kostka betonowa 20×10×6 cm w kolorze szarym na chodniki

obrzeża trawnikowe
Elementy winne spełniać wymogi określone w ogólnych specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych
2.3. Piasek do wykonania warstwy odsączającej pod nawierzchnie placów. Materiały winne spełniać wymogi określone w ogólnych specyfikacjach technicznych
opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych OST D-04.02.01 „warstwy odsączające i odcinające”
2.4. Kruszywo łamane Materiały winne spełniać wymogi określone w ogólnych specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg
Publicznych OST D-05.02.01 „podbudowy”
2.5. Ławki drewniano-stalowe, siedziska drewniane
2.6.Zieleń
Rozplantowanie humusu zgromadzonego z robót ziemnych . Obsianie nawierzchni działki nie zabudowanej trawą. Wykonannie nasadzeń żywopłotu na długości ok.
150m w trzech rzędach ok 450 szt sadzonek .
Wykonanie nasadzeń drzewami w ilości 3 szt.
 Dostarczenie i zamontowanie 2 ławek z zakotwieniem ich do podłoża.
 sadzonki krzewów i bylin,
 nasiona traw,
 ziemia urodzajna.
 Trawa – mieszanka traw

Precyzyjnie dobrana mieszanka traw gazonowych przeznaczona na tereny silnie nasłonecznione i suche.

Kompozycja nasion jest wysoce odporna na suszę i niekorzystne warunki glebowe, dlatego znakomicie sprawdza się podczas suchego lata oraz na obszarach,
których częste koszenie może być problematyczne.

Mieszanka odznacza się zdolnością do szybkiej regeneracji, gwarantuje utrzymanie pięknego i zdrowego trawnika oraz zapewnia intensywnie zieloną darń.

Wydajność zastosować min 1kg/30m2.

Skład mieszanki:

- wiechlina łąkowa Evora - 5%
- kostrzewa czerwona Maxima - 15%
- kostrzewa czerwona Chopin - 15%
- życica trwała Bokser - 25%
- życica trwała Grasslands Nui - 15%
- kostrzewa trzcinowa Fawn - 25%
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej.
żywopłot z grabu – Carpinus betulus – sadzonki o wys. min. 100cm sadzić w dwóch rzędach w rozstawie co 30 cm w dołki z mieszanką z ziemią ogrodniczą
.
3. Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie
(dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.
5.2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych
Przed wykonaniem korytowania należy odsłonić i zabezpieczyć istniejące kale energetyczne, kanalizację teletechniczną i gazowe rurami osłonowymi z pełną wymianą
gruntu w wykopach na mieszankę piaskowo –żwirową, oraz przesadzić drzewa kolidujące z zatoką parkingową. Korytowanie wykonać w sposób ręczny lub
mechaniczny
Po wykonaniu korytowania należy ustabilizować grunt rodzimy cementem Rm=1.5MPa grubości 30cm.
Następnie wykonać warstwę odsączającą z piasku gruboziarnistego gr. 20cm z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie
ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Osadzić krawężniki na ławach betonowych z oporami o wym.30*15cm .W dalszej kolejności
wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego gr .20cm z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem
szablonem powierzchni
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze szarym . Kostkę betonową układać na podsypce z miału kamiennego gr 5cm z
przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2. Roboty związane z wykonaniem chodników
Przed wykonaniem korytowania należy odsłonić i zabezpieczyć istniejące kale energetyczne i kanalizację teletechniczną rurami osłonowymi z pełną wymianą gruntu w
wykopach na mieszankę piaskowo –żwirową, Korytowanie wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny
Następnie wykonać warstwę odsączającą z piasku gruboziarnistego gr. 10cm z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie
ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Osadzić obrzeża chodnikowe 8*30cm na mieszańce piaskowo -cementowej .W dalszej
kolejności wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego gr .10cm z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz
wyrównaniem szablonem powierzchni
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×6 cm w kolorze szarym .
Kostkę betonową układać na podsypce z miału kamiennego gr 3cm z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości
nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.3. Zieleń
 wykonanie trawników
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
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– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem terenu.
– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.
5.4. Tablice i piktogramy informacyjne
Zamocowane do istniejących konstrukcji łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie oznaczające nr klatki i bloku
Oznakowanie nr. Lokali mieszkalnych.
Spis lokatorów
Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych
5.5. Ławki parkowe
Ławki w konstrukcji stalowo-drewnianej. Ławki 4-osobowe dostawa wraz z zakotwieniem na trwale w podłożu.
5.6. Organizowanie prac w sąsiedztwie toru przy prowadzeniu ruchu pociągów
Wykonawca, przygotowując się do wykonywania robót na linii kolejowej, gdzie prowadzony jest ruch pociągów ma dodatkowe obowiązki w zakresie organizacji pracy.
Przed przystąpieniem do robót ma on obowiązek ocenić ryzyko związane z wykonywaniem pracy, m.in. powinien: przeprowadzić szczegółową analizę i wybór sposobu
zabezpieczenia miejsca robót. Pomocne w tym zakresie są instrukcje opracowane przez zarządcę infrastruktury, opracować tzw. Projekt zabezpieczenia miejsca robót.
W Projekcie zabezpieczenia miejsca robót wykonawca uwzględnia, m.in. zagadnienia związane z bezpiecznym wykonaniem prac, to jest:
opis rodzaju wykonywanych prac,
określa lokalizację,
warunki miejscowe, w których wykonywane będą prace,
sposób informowania o nadjeżdżającym pociągu,
taborze poruszającym się po linii kolejowej,
sposób wydzielenia toru czynnego i miejsca wykonywania pracy,
wskazuje prędkość z jaką mogą przejechać pociągi obok miejsca robót.
Projekt zabezpieczenia miejsca robót podlega zatwierdzeniu przez inwestora. Wykonawca ma możliwość zastosowania jednego z pięciu systemów zabezpieczania
miejsca robót:

zastosowania półautomatycznego i automatycznego systemu ostrzegania,

zastosowania systemu ostrzegania na maszynach roboczych,

ostrzegania zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę infrastruktury.
Zastosowane systemy zabezpieczenia miejsca robót powinny mieć odpowiednie certyfikaty i być dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych.
Pracodawca ma obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego jakie występuje przy wykonywaniu pracy. Podczas szacowania ryzyka zawodowego należy
uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy występujące podczas pracy jak również metody wykonywania pracy. W następstwie oceny ryzyka zawodowego,
pracodawca powinien podjąć środki profilaktyczne, zmniejszające albo eliminujące ryzyko zawodowe. Wybrany przez pracodawcę sposób organizacji pracy powinien
zapewnić pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. Jeżeli podczas oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma wątpliwości, co do
skuteczności zastosowanych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, powinien pisemnie wystąpić do zarządcy infrastruktury o ograniczenie prędkości biegu
pociągów w rejonie wykonywania robót. Wielkość ograniczenia prędkości biegu pociągów powinna zależeć od rodzaju wykonywanych prac, używanego sprzętu oraz
warunków lokalnych na linii kolejowej.
6. Kontrola jakości
6.1. Roboty ziemne ST1
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstw podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia
– jakość dostarczonych prefabrykatów
– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg ST 2
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg ST
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni.
Zieleń – m2 wykonanej zieleni.
Tablice i piktogramy – za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
Ławki parkowee, – za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementów.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Woda do betonu i zapraw.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Kruszywa do zaprawy.
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PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Aluminium i stopy aluminium.
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
Oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1444),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku Nr 169, poz. 1126), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 492),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69,
poz.332 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr
180, poz. 1860),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313),

68

TOM..........................EGZEMPLARZ......................

DECORO
mgr inż. arch. Izabela Sehn-Wójcik
Pracownia Projektowa
58-200 Dzierżoniów
Rynek 34/1, tel. 74-831-01-77
decoro@wp.pl
OPRACOWANIE

POD

N A Z W Ą:

Szczegółowa specyfikacja techniczna
Branży sanitarnej
dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego Kat. XIII
ADRES :

Bielawa Dz. geodez. Nr 569 , 571/1 , 571/2 , 571/9, 568
gmina Bielawa obręb 0002Południe

BRANŻA :

STADIUM :

SST

IS
INWESTOR :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa sp. z o.o.
Bielawa ul. Wolności 57

OŚWIADCZENIE:
Projektanci ( zgodnie z Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. nr 290 z późniejszymi zmianami)
oświadczamy iż projekt budowlany jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

IMIĘ i NAZWISKO

Branża/ specjalność

NR UPRAW.

ELŻBIETA BESTER

SANIT/ sieci i inst. sanit

324/90/UW,116/79/WBPP

OPRACOWANO : DZIERŻONIÓW

PODPIS.

2 lutego 2018 rok .

…….

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁACZA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Opracowanie:

SST.IS.1. Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna kod CPV 45332000-3
SST.IS.2. Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
SST.IS.3. Węzeł cieplny CPV 45331110-0, CPV 45333000-0
SST.IS.4. Instalacja gazu CPV 45333000-0
SST.PS.1 Przyłącze wody CPV 45231300-8
SST.PS.2 Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45232100-8
SST.PS.3 Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej CPV 45232100-8
SST.PS.4 Przyłącze cieplne CPV 45232100-8

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Bester

Budynek mieszkalny 24-rodzinny Bielawa, ul. Przemysłowa, dz. geodez. 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe

1

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁACZA

SST.IS.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacji wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul.
Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, instalacji wody zimnej,
ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych
robót w zakresie instalacji wewnętrznych:










montaż rurociągów,
montaż armatury,
montaż urządzeń,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja działania instalacji
próby i odbiory.
badania instalacji,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Wymagania ogólne.
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Przewody
Instalacja wody bytowej będzie wykonana z rur z PP, dla wody ciepłej przewidziano rury z PP lub zamiennie Pex-Al.-Pex.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC –U a instalacja podposadzkowa z rur PVC SDR34.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
korozją lub uszkodzeniami.
2.3. Armatura, urządzenia
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą.
Studzienka schładzająca z kręgów o średnicy 1,0m i wysokości 1,0m
2.4. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej lub wełny mineralnej o grubościach jak
w PW.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
3.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne.
4.2. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.3. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
4.4. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
4.5. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne.
5.2.Wykonanie robót
Rurociągi wody – piony i podejścia do przyborów łączone będą przez zgrzewanie rury PP-R stabilizowane wody bytowej i cwu.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

założenie tulei ochronnych,

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
Wpust w węźle cieplnym musi być zasyfonowany.
5.3. Montaż armatury, przyborów i osprzętu
Montaż armatury, przyborów i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi
być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
5.6. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Połączenia wykonane częściowo, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, otwarte rurociągi zaślepić odpowiednio
dopasowanymi pokrywami.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Rurociągi kanalizacyjne z PVC kielichowe łączone będą na wcisk z uszczelką z EPDM.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
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wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

założenie tulei ochronnych

wykonanie wyjść pionów z uszczelnieniem przykręcanym do płyty,

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

wykonanie połączeń.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
Przewody należy prowadzić: w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z
tworzywa sztucznego).
Należy wykonać instalację z prawidłowym wykonaniem spadków, uszczelnień i połączeń. Przed zakryciem pionu należy bezwzględnie
przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z pkt. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu
ścieków.
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:
-przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia.
-czyszczaki (rewizje) powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację.
Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej
średnicy.
Minimalne spadki przewodów poziomych podano w tabeli poniżej :
Lp.
Średnica przewodu ( m )
Minimalny spadek ( % )
1.
0,10
2.0
2.
0,15
1,5
Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
– największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne.
6.2.Kontrola i badania wykonanych Robót
Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne.
7.2.Wymagania dotyczące obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
szt armatura
m
przewody wodociągowe
m2 izolacja
kpl przybory sanitarne, wpusty,
m
przewody kanalizacyjne
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne.
Należy uwzględnić :
-okresy gwarancji poszczególnych urządzeń,
-serwisowania w określonym czasie (. 24h po zgłoszeniu)
- rozruch instalacji
8.2.Wymagania dotyczące odbioru robót
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków
poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do
prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy,
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dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od
Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumentacja odniesienia określona w SST Wymagania ogólne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia określono
w ST A0-00.00 Wymagania ogólne oraz:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

PN-EN 1610- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków wewnątrz konstrukcji budowli.
Polipropylen PP

PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków wewnątrz konstrukcji budowli.
Polietylen PE

Norma PN-EN 12056-1 grudzień 2002 -Dotycząca systemów kanalizacji wewnątrz budynków - postanowienia ogólne i
wymagania.

Norma PN-EN 12056-2 grudzień 2002Dotycząca systemu kanalizacji wewnątrz budynków - kanalizacja sanitarna,
projektowanie układu i obliczenia.

Norma PN-EN 12056-3 grudzień 2002 Dotycząca kanalizacji wewnątrz budynków - przewody deszczowe, projektowanie
układu i obliczenia.

Norma PN-EN 12056-4 grudzień 2002 Dotycząca systemu kanalizacji wewnątrz budynków - pompowanie ścieków,
projektowanie układu i obliczenia.

Norma PN-EN 1253 -1 styczeń 2005

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne
wymagania i badania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady,
Warszawa 1988.
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ST.IS.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul.
Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w
budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

montaż rurociągów centralnego ogrzewania z podejściami do grzejników

montaż armatury,

montaż grzejników,

montaż liczników ciepła

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja działania instalacji co.
1.3. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Wymagania ogólne.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Instalacja co w piwnicy oraz piony instalacji CO należy wykonać z rur PP-R stabilizowanych zgrzewanych.

Podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych. W zakresie średnic 16-40mm
typ PE-RT/Al/PE, typ PE-X/Al/PE-X. Połączenia zgrzewane.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki i urządzenia

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ V z podłączeniem
dolnym

kompaktowy ciepłomierz z nadajnikiem impulsów
qn=0,6m3/h DN15
2.3. Armatura
Grzejniki konwektorowe wyposażone są w zawory termostatyczne z nastawami wstępnymi głowice termostatyczne (z funkcją blokowania
nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przyłączeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe
2.4. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne.

Budynek mieszkalny 24-rodzinny Bielawa, ul. Przemysłowa, dz. geodez. 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe

6

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁACZA

4.2. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.3. Grzejniki i urządzenia grzewcze
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i urządzenia grzewcze należy składować
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
4.5. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania ogólne.
5.2. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

założenie tulei ochronnych,

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być
wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być
większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy
wykonywać z uszczelnieniem ppoż np. masą Hilti.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.
5.2. Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od
podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

zawieszenie grzejnika,
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek
podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik
należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich
prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne
naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta
5.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych
połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:

sprawdzenie działania zaworu,

nagwintowanie końcówek,

wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
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skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało
w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi,
konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych,
z zaworem montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór
kulowy
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi
być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie
dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być
umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest:
kpl grzejnik,
m przewody
m2 izolacje
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne.
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
bruzdy w ścianach: wymiary,
czystość bruzd,
zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do
prawidłowego montażu.
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od
Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych.
Wymagania”.

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania
odbiorcze”.

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
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ST.IS.-3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –WĘZEŁ CIEPLNY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul. Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1,
571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotłowni
gazowej oraz instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
montaż kompaktowego węzła cieplnego, z automatyką i osprzętem,
montaż rurociągów,
montaż armatury odcinającej ,regulacyjnej i zabezpieczającej,
montaż przewodów
badania instalacji,
próby instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja działania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania
-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 8 „Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych"
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Instalacja ogrzewcza wodna- instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą,
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami itp.), oddzielony zaworami od
źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej.
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczejInstalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część
od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej- część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło
ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową , postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 8 WTWiO dla węzłów ciepłowniczych, specyfikacją techniczną
(szczegółową), poleceniami inspektora nadzoru, wymaganiami ZEC S.A. oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne”
Do budowy instalacji węzła cieplnego zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materiały stosowane do montażu węzła cieplnego powinny posiadać:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
Europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobu
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
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2.2. Zestawienie wymaganych materiałów
Ilość
Pozycja
Typ
1
1
Wymiennik ciepła c.o.
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
Wysoki parametr
1
F0
2
P1

Podstawa montażowa
Izolacja
Wymiennik ciepła c.w.u.
Podstawa montażowa
Izolacja

2
2
2
2
2
2
1

P1
S1
S1
S2
T1
TE
DPQ

Zawór spustowy
Zawór odcinający
Zawór odcinający
Zawór odcinający
Termometr cieczowy 0-1500C
Czujnik temperatury licznika ciepła
Regulator przepływu

3
3
1

PI1
PI1
FFQ1

Manometr
Kurek manometryczny
Licznik przepływu
Dostawa BARL

1

Tpco

Filtr
Zawór spustowy

Czujnik temperatury osłona 80mm
mosiężna
1
ZR1Sco
Zawór regulacyjny
1
ZR1Sco
Siłownik elektryczny dla zaworu
regulacyjnego
1
ZR3Scw
Zawór regulacyjny
1
ZR3Scw
Siłownik elektryczny dla zaworu
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry (instalacja c.o.)
1
F1
Filtr
1
G4
Zawór rozprężny
1
P2
Zawór spustowy
1
PO
Pompa
1
T2
Termometr cieczowy 0-1000C
2
Z1
Zawór odcinający kulowy
1
NW1
Naczynie wzbiorcze
2
PI2
Manometr
4
Z2
Zawór kulowy
1
Zs2
Zawór kulowy
1
ZBO
Zawór bezpieczeństwa
1
Trco
Termostat RAK-TW
1
Trco
Czujnik temperatury osłona 80mm
mosiężna
WYM.3 niskie parametry (instalacja c.w.u.)
1
F3
Filtr z brązu
1
F4
Filtr z brązu
2
G1
Zawór odcinający
1
G2
Zawór odcinający
2
P3
Zawór spustowy
1
PC
Pompa
2
PI4
Kurek manometryczny
2
PI4
Manometr
2
Z4
Zawór kulowy
1
Tcw
Czujnik temperatury
1
ZBW
Zawór bezpieczeństwa
1
ZZ1
Zawór zwrotny
1

ZZ2

1
TrcW
Układ regulacji elektronicznej
1
0
1
R

Opis
CB30-18MS1S2ThreaExt1
1/4"S3S4ThreaExt1" (32870 8336 9)
.
.
CB30-70H (32870 8406 5)
.
.
fig. 821 – DN50 – PN16 ZETKAMA
typowyPN16, DN15, Temp. max 140°C, 1/2 inch, Inside
thread
typowy DN15, Gwint wewnętrzny
typowy DN50, Kulowy Mufowy PN16
typowy DN50, Kołnierz
typowy DN25, Kulowy Mufowy PN16
Kujawska Wytwórnia Termometrów
.
wstawka pod reg. przepływu Samson 45-9, dn40, kvs 16
m3/h
WIKA, 0-10 bar, Temp. max 130°C
Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
Wstawka pod licznik Multical 602 DN25 firmy Kamstrup
L=260x 8h z Ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu
ULTRAFLOW typ 54 - poł. Kołnierzowe do zabudowy na
powrocie
5277-2 firmy Samson
Typ 3222 firmy Samson DN20 kvs=6,3m3/h
Typ 5825-10 firmy Samson
Typ 3222 firmy Samson DN32 kvs=10m3/h
Typ 5825-20 firmy Samson
fig. 821 – DN40 – PN16 ZETKAMA
Reflex, SU, Gwint wewnętrzny, 1/2 "
typowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
Grundfos, MAGNA3 25-80 N 50 Hz
Kujawska Wytwórnia Termometrów
DN40 PN16
Reflex, N 80, 6 bar
WIKA, 0-10 bar, Temp. max 130°C
Typowy zawór kulowy DN15
Zawór spustowy ze złączką do węża DN15
Syr, SYR 1915 DN15 6,0 BAR, 1", Gwint wewnętrzny
RAK-TW 1000B
5277-2 firmy Samson

Termostat RAK-TB

412 firmy Efar DN20
412 firmy Efar DN40
Perfexim, Art. 3358, 1 1/2 ", Gwint wewnętrzny
Perfexim, Art. 3358, 3/4 ", Gwint wewnętrzny
typowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
Grundfos, UPS 25-60 N 180
Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
Wika, 111.10.100, 0-10 bar, Temp. max 150°C
Typowy zawór kulowy DN15
5207-64 firmy Samson
Syr, SYR 2115 DN15 6,0 BAR, 1", Gwint wewnętrzny
GENEBRE, DN40, kvs42,1, PN10, Temp. max 90°C, 2 1/2 ",
Gwint wewnętrzny
GENEBRE, DN20, PN10, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint
wewnętrzny
RAK-TB 1410B

Skrzynka elektryczna
Regulator pogodowy

5573 firmy Samson

Zawór zwrotny

Budynek mieszkalny 24-rodzinny Bielawa, ul. Przemysłowa, dz. geodez. 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe

11

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁACZA

1
Tzew
Czujnik temp. zewnętrznej
Układ 1 stabilizująco-uzupełniający C.O.
1
W
Przewód (uzupełnianie zładu)
1
1
1

ZZ5
G5
KR5

Zawór zwrotny
Zawór odcinający
Kryza

1
1

S5
W2

Zawór odcinający
Licznik przepływu

1

ZU5

Zawór uzupełnienia zładu

5227 firmy Samson
Perfexim, Wężyk opancerzony DN15 x 500mm, Temp.
max.90°C, Gwint wewnętrzny
Typowy DN15
typowy, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
Kryza Dn15, dkr=4.5 mm międzykołnierzowa typowana
uzupełnianiu wody instal. c.o
typowy, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany
90oC, DN15
Prod.BMETERS
Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnętrzny/Gwint zewnętrzny

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne
wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
3. SPRZĘT.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z ST Wymagania Ogólne.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem węzła cieplnego przewiduje się wykorzystanie sprzętu zgodnie z technologią.
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające
uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu „zgodnie z ST. Warunki Ogólne”.
4.2. Rury
Transport rur musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na
spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na
wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.
Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zadaszenie.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach
co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm.
Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.3. Urządzenia
Urządzenia zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Urządzenia muszą
być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach. Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Urządzenia powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.4. Armatura
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej i instalacji gazowej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia
materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed
uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż
0 oC. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać
z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST Wymagania ogólne .”.
5.2. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
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Rury stalowe można przycinać na placu budowy do żądanej długości, a następnie zespawać z inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.)
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze
spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub
stropu.
5.3. Montaż urządzeń
Wykonać montaż następujących urządzeń:
-Węzeł cieplny kompaktowy
-Zabezpieczenia instalacji
Warunki przystąpienia do robót:
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, uzgodnioną z dostawcą ciepła. Pomieszczenie węzła oraz jego
podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać normie PN-B-02423.
Montaż przewodów w węźle powinien być wykonany przez uprawnionych spawaczy. Armatura powinna odpowiadać
warunkom pracy, ciśnienia i temperatury instalacji, w której jest zamontowana. Po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego należy przystąpić do wykonania izolacji cieplnej. Nastawy armatury regulacyjnej
należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności węzła w stanie zimnym.
5.4. Montaż armatury
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za
pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu,
nagwintowanie końcówek,
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
skręcenie połączenia.
Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Do pomiaru temperatury w projektuje się montaż termometrów technicznych szklanych, rtęciowych prostych oraz kątowych, w oprawie metalowej o
zakresie temperatur - odpowiednio:
dla rurociągów zasilających i powrotnych instalacji c.o.. - zakres 0-100C.
Do pomiaru ciśnienia projektuje się manometry tarczowe, o średnicy tarczy 100mm, o zakresie pomiarowym odpowiednio : dla rurociągów zasil. i powr.
instalacji c.o. zakres 0  0,6MPa
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana
próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie
po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
Próbę szczelności w instalacji gazu należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze15 kPa .
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 1 kPa.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min. nie stwierdzono spadku ciśnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić
protokół.
Po wykonaniu instalację przedmuchać i poddać próbie ciśnieniowej przy pgr=0,1 MPa .
Po oczyszczeniu przewodów z rdzy należy je malować farbą podkładową chlorokauczukową a następnie nałożyć dwukrotnie warstwę farby olejnej.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Próbny rozruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
•prawidłowość pracy silników elektrycznych
•prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
-sprawność działania urządzeń automatyki
-prawidłowość nastawień wartości zadanych
-przedziały odchyłek parametrów regulowanych
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem technologii węzła cieplnego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrola związana z wykonaniem węzła ciepłowniczego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL” zeszyt nr 8 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych." Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap robót uznać
za niezgodny z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
Przeprowadzić próby odbiorowe ponownie.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po :
- zakończeniu robót montażowych w węźle ciepłowniczym, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono- dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym
- zakończono uruchamianie węzła ciepłowniczego obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie
na gorąco w ruchu ciągłym podczas których - źródło ciepła zasilające węzeł ciepłowniczy zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla
materiałów masowych.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne,
materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych
części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych
poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót, polegających na wykonaniu technologii kotłowni i instalacji gazowej, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
montaż komina
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót oraz rozruchu kotłowni należy dokonać końcowego odbioru technicznego .
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji
projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.03.47.401)
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych'' (wyd. I, maj 2003 r.)
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia
PB-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.
PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa . Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.
PN-93/C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
PN-92/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogólne.
PN-85/M-69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
PN-77/M-70055 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne.
PN-88/M-69777 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie badań ultradźwiękowych.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
EN 25817:1992 Złącza materiałów stalowych wykonane spawem łukowym. Wskazówki dotyczące poziomu jakości oraz nieprawidłowości.
Rozporządzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r. tekst jednolity) z późniejszymi zmianami.
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SST.IS.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji gazu dla budynku
mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul. Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002
Południe.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowokanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
montaż rurociągów od skrzynki na kurek główny,
montaż armatury,
montaż urządzeń,
badania instalacji,
próby
regulacja działania instalacji
zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych i malowanie
odbiór.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji gazu, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1.Przewody
Wewnętrzną instalację gazową doprowadzającą gaz do urządzeń należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie oraz w
mieszkaniach za gazomierzem z miedzianych łączonych na lut twardy. Prowadzenie przewodów gazowych po wierzchu przegród, lub w bruzdach.
2.2.Armatura i urządzenia
-Zawór odcinający gwintowany do gazu
-kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem
-gazomierz miechowy G-4
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB,PW i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną dopuszczone do robót
przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na
dojazdach na teren budowy.
4.2. Rury
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.3. Armatura i urządzenia
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych.
Armatura i urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
zgodność wykonywanych robót z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.2. Montaż rurociągów
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników.
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŻ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane
są rury.
Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą.
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło
1 cm na kondygnację.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi
rurociągami,
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1
lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami,
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp.
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje
ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się Żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około
2 cm powyżej posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, Żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
5.4. Montaż urządzeń
Gazomierze należy umieścić wewnątrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i kontroli.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnęce powinna ona mieć wymiary nie mniejsze jak:
szerokość 50 cm, wysokość 90 cm i głębokość 30 cm oraz powinna być usytuowana na wysokości 0,4 do 1,8 m nad podłogą.
Przy umieszczaniu gazomierza we wnęce obudowanej szafką, drzwiczki szafki powinny mieć wycięte w dole otwory wentylacyjne.
Gazomierz należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń gwintowanych.
Montaż gazomierza należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej. mogą być zastosowane następujące połączenia:
- gwintowane
- spawane
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, których końcówki są gwintowane.
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty uszczelniającej lub teflonu.
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne.
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Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego
Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
obowiązującymi normami i przepisami.
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub
zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków
mechanicznych.
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny,
trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy
z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć
powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie.
Warunki prowadzenia prac malarskich
-Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
-Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy
poddać renowacji.
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby
techniczne malarskie.
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio
na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu
warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania instalacji gazu”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przewody pionowe i poziome należy mocować do ścian za pomocą uchwytów
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek.
Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu,
nagwintowanie końcówek,
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie
pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Po pozytywnym wykonaniu próby, przewody oczyścić z rdzy i pomalować farbą podkładową minową i nawierzchniową olejną w żółtym kolorze.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji musi być poddana próbie szczelności.
Wykonać, badania szczelności.
Próbę szczelności w instalacji gazu należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze15 kPa .
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 1 kPa.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min. nie stwierdzono spadku ciśnienia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazu powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazu, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
Dziennik budowy,
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dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji
projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robót zanikających
odbiorowi częściowemu, elementów robót
odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych
przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST, PB i PW.
Cena jednostkowa obejmuje:
robociznę
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 27 marca 2003 Prawo Budowlane ( D.U. Nr 80, poz. 718 z 2003),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (D.U. Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji ( D.U. Nr 59, poz. 377).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (
D.U. Nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót montażowo - budowlanych i rozbiórkowych (D.U. Nr 13, poz.93),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektrycznych
( D.U. Nr 80, poz. 912).

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali (
D.U. Nr 51, poz. 259),

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (D.U. Nr 81,poz. 473),

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. – rozdział 11. Roboty spawalnicze (D.U.
Nr 13, poz. 93),

Instrukcja BHP i ochrony przeciwpożarowej wykonania robót spawalniczych na trasie przebiegu gazociągu opracowana przez wykonawcę
robót budowlano – montażowych.

PN-IEC-60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporażeniowa,

PN-IEC-60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.

PN-EN 12732 – Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociągów stalowych. Wymagania funkcjonalne.

PN-M-69009 z 1987 (PN-87/M-69009) Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze.

PN-EN 12517 – Badania radiograficzne złączy spawanych.

PN-M-69777 z 1989 (PN-89/M-69777). Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań
ultradźwiękowych.

Normy Zakładowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zakładowa Instrukcja wykonywania robót budowlano – montażowych

opracowana przez wykonawców robót gazociągowych.

PrPN-M-34503. Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów – rozdział 2.2. Oczyszczanie.

Zakładowa instrukcja robót gazociągowych opracowana przez wykonawcę na podstawie posiadanego uzbrojenia technicznego.

PrPN-M-34503. Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

Instrukcja technologiczna z elementami bhp wykonania prób wytrzymałości i szczelności gazociągu, opracowana przez wykonawcę próby,

Normy Zakładowe polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.
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SST.PS.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁACZE WODY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST (Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przyłącza wody dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul. Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1,
571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego
w punkcie 1.A.
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne- kod CPV 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody- kod CPV 45231300-8
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót „zgodnie z „STT Wymagania Ogólne”
1.4.2.Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza i zewnętrznej instalacji
wody.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej Φ63mm z rur PE100 SDR17 PN10 oraz de50 PE do zasilania zbiornika ppoż.

włączenie do sieci wodociągowej

montaż zestawu wodomierzowego

montaż studni ssawnej z punktem poboru wody ppoż przy zbiorniku

montaż studni izolowanej na zasilaniu zbiornika ppoż. z zaworem pływakowym dn50
Zakres robót przy wykonywaniu przyłącza wody obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
 wykonanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej
 ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień,
 montaż rur ochronnych i armatury
 montaż zestawu wodomierzowego i zaworu antyskażeniowego
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 płukanie i dezynfekcja
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
 przeprowadzenie odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe
1.5.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.5.2.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „SST Wymagania Ogólne”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłącza i zewnętrznej instalacji wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym,
jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię właściwego Państwowego Zakładu Higieny.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały ustalone w PB i PW.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
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-rury i kształtki z polietylenu klasy PE typ SDR 17 ciśnienie nominalne 10 atm
wg PN-EN 12201, ZAT/97-01-001 zgodnie z PW.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.
2.6. Armatura odcinająca i urządzenia
Jako armaturę odcinającą należy stosować zgodnie z PW:
2.7. Elementy montażowe
Jako elementy montażowe należy stosować zgodnie z PW:
złącza kołnierzowe żeliwne oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.
Pod armaturę należy wykonać elementy wsporcze.
Przejścia szczelne przewodu wodociągowego przez ścianę budynku i ścianki studni typu GP-SR.
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury przewodowe
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.
Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30o
2.8.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki,), urządzenia
Armatura i urządzenia zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.8.3. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
2.8.4. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
samochód dostawczy do 0,9 t,
samochód skrzyniowy do 5 t,
samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
samochód beczkowóz 4 t,
przyczepę dłużycową do 10 t,
żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
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zgrzewarkę do rur PE,
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
4.2. Transport rur przewodowych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami,
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
4.3. Transport armatury przemysłowej i urządzeń
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.6 Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość
dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez
Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży poza jezdnią.
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
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Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę do utylizacji.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu
wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze.
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.
Zabezpieczanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów.
5.4. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową tj. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o grubości 0,1 m zdjąć
ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyrównać ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnię dna zagęścić. Następnie
wykonać podsypkę 0,2 m grubości i zagęścić. Współczynnik zagęszczenia podłoża wg PN-74/B-02380 powinien wynosić 0,98.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być
taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe o 0,4 m niż głębokość przemarzania
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 .
I tak przykrycie to powinno wynosić:
w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie
do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
kształtki i rury żeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza
następujące wielkości:
 dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach
technicznych wytwórni,
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
5.5.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na zmianach kierunku:
dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem
należy zalać betonem klasy B15.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż
przed jego posadowieniem.
5.5.4. Armatura odcinająca i urządzenia
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować zgodnie z PW:
Montaż urządzeń-, armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Zestaw wodomierzowy – montaż w pom. technicznym w budynku zgodnie z PW
5.5.5. Studnia dla zasilania zbiornika ppoż. i studnia poboru wody ppoż.
W studni zasilania zbiornika należy zamontować zawór pływakowy dn50 na przewodzie doprowadzonym z budynku zgodnie z PW.
W studni wykonać przelew dla spuszczania nadmiaru wody z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
W studni poboru wody należy zamontować przewód dn100 wyprowadzony ponad teren z szybkozłączą strażacką DN100
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
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Po wykonaniu wodociągu, należy go oznakować taśmą z folii PE o szerokości 40 cm koloru niebieskiego zaopatrzoną w metalową wkładkę
identyfikacyjną. Taśmę układać na wysokości 30 cm ponad grzbietem rurociągówUżyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować
uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiał zasypkowy – piasek średni zgodnie z PN-87/B-01100 powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po
obu stronach. Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie.
Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m.
Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.
Współczynniki zagęszczania winny wynosić:
- dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,98
- poniżej w/w warstwy - 0,95
Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.
Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380.
5.5.6. Oznakowanie
Zasuwy należy oznakować przez umieszczenie tabliczek wskazujących ich lokalizację.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu,
ustalenie składu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu
do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwórcę,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelności całego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostałych przewodów 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
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6.2.4.Płukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po
płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem z siecią miejską należy uzyskać
pozytywny wynik badania wody. Warunkiem odbioru przyłączy jest uzyskanie Decyzji Zgody właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat w tym
dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody –zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
19.12.2002r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(DZ.U. z 5.12.2002 r) .
7. OBMIAR ROBÓT
7.A. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z „STT Wymagania Ogólne”
7.B. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
szt armatura
kpl wyposażenie zestawu wodomierzowego, studnie dla zbiornika ppoż.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową linii wodociągowych, a
mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
przygotowanie podłoża,
roboty montażowe wykonania rurociągów,
próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót
zanikających.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
sprawdzenie kompletności dokumentacji,
badanie jakości wody w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
umowa przyłączeniowa zawarta pomiędzy inwestorem, a dostawcą wody.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.A. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.A. Normy
1
2.
3.

PN-87/B-01060
PN-81/B-03020
PN-B-10736

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201
ZAT/97-01-001

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykłe
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.
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10.B. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne
3. przepisy podane w „SST Wymagania Ogólne”.
4.
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SST.PS.2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁACZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie,
ul. Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z
realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.A.
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne- kod CPV 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków- kod CPV 45232100-8
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót „zgodnie z „STT Wymagania Ogólne”
1.4.2.Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych:
 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu charakterystycznego,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów kanalizacji grawitacyjnej w wykopie przed zasypaniem,
 inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji grawitacyjnej
 opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robót ziemnych:







zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem ,
wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
umocnienia (szalowania) ścian wykopów,
wykonanie podsypki i obsypki,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami.

Zakres robót montażowych:

wykonanie dostawy i montażu rurociągów na kanalizację grawitacyjną z rur kielichowych PVC SN8,

wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni kanalizacyjnych (studnie rewizyjne, kontrolne),

wykonanie i montaż pozostałych elementów uzbrojenia i armatury na sieci kanalizacyjnej,

włączenia do istniejącej kanalizacji,

wykonanie prób szczelności wraz z inspekcją kamerą.

oznakowanie robót, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu)

dostawę materiałów,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

odbiory.
1.5. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju
poprzecznego.
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego długość jest zbliżona do szerokości.
Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe
ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.
Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy
rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.
Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż
podłużnej osi wykopu.
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki,
Obiekty inżynierskie - są to studzienki, oczyszczalnia, pompownia, usytuowane na kanalizacji sanitarnej
Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający
odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie
wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej.
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Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający
odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu i obiektów w osi poprzecznej.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i
obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.
Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemną, przeznaczona do odprowadzenia ścieków sanitarnych, bytowo - gospodarczych i
przemysłowych.
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach
prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków,
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego
Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min. Ø1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana
do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod właz kanałowy.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, określeniami podanymi w OST oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „SST Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rury
Do wykonania stosuje się następujące materiały:
Rury i kształtki z PVC – U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywność obwodowa min. 8 kN/m2) o strukturze jednolitej (litej), połączeniach kielichowych
łączone na uszczelkę gumową, o powierzchni zewnętrznej gładkiej, średnice: Ø160 , 200mm,
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe zgodnie z
PW.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.
2.6. Studnie
- Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową,
łączonych na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami
złazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C40/50 mrozoodporne o nasiąkliwości max. 4 %,
włazy studzienek żeliwne typu ciężkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz płytami odciążającymi lub lekkiego (12,5T) w terenie
nieutwardzonym.
Na studniach należy zastosować włazy kanałowe żeliwne z żeliwa szarego .
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności
producenta, kart katalogowe
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej.
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.
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2.7. Składowanie materiałów
 Rury kanalizacyjne
Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury można składować na otwartej przestrzeni,
układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w
dolnej części stosu. Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do
podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować
jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są
składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa
rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe
podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie
większym niż 2 m.
Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej.
Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze powinny się znajdować na
spodzie.
Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego
poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.
 Uszczelki do łączenia rur
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą
oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.
 Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa, należy składować oddzielnie, w takiej odległości od elementów z
tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych
elementów.
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. Włazy powinny być posegregowane wg klas.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachometry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki,
inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.)
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością),
maszyny do transportu i układania grodzic,
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
ręczny sprzęt do robót ziemnych.
3.3. Sprzęt do robót montażowych
Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

wciągarkę ręczną,

wciągarkę mechaniczną,

samochód skrzyniowy,

samochód samowyładowczy,

żurawie,

urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,

zgrzewarka doczołowa do rur PE,

podbijaki drewniane do rur,
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sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie
(zdzierak i gładzik),
zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),

urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
4.2. Transport rur
Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone
do poruszania się po drogach publicznych.
Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.
Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi akcesoriami.
Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub otwartych środkach transportu w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności, występujących w
czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien się odbywać zgodnie z instrukcją
producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie
i przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury.
Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed
zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na
wiązce.
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
4.3. Transport elementów prefabrykowanych studzienek
Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inżyniera lecz musi on być dopuszczony do poruszania się po drogach
publicznych. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem
się. Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne.
Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m przepompowni i elementów oczyszczalni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin
zawiesia. rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb.
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami transportowymi. Elementy należy rozmieszczać
symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi
rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co
najmniej 0,75 Rb.
Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem
lub składować je rozmieszczając w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami,
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
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4.6. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość
dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez
Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod sieć kanalizacji objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe
przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych na sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na występujące w pobliżu budowle, niezależnie od
rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie wykopów jest warunkiem przystąpienia do
dalszych robót (podsypki i robót montażowych).
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:
ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,
poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów.
Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla:
ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych,
pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi.
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych
oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od projektowanego. Zdjęcie
pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu. Odległość
pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m.
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-\83/88-3602.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń podziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę projektowanej sieci i na nieść na dokumentację
powykonawczą.
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.
Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080.
Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a szalunkiem -dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a
ścianą szalunku z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, szerokość obudowy (szalunku)
wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m
od dna wykopu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową tj. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o grubości 0,1 m zdjąć
ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyrównać ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnię dna zagęścić. Następnie
wykonać podsypkę 0,2 m grubości i zagęścić. Współczynnik zagęszczenia podłoża wg PN-74/B-02380 powinien wynosić 0,98.
Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna
wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów.
Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-893201). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być
taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz,
wg PN-81/B-03020 o 0,2 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno wynosić:
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w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,0 m
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania kanałów z rur z PVC
Rury kanałowe z PVC należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.
Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur.
Połączenia kanałów tłocznych z rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe, z armaturą żeliwną – z wykorzystaniem tulei kołnierzowych i
kołnierzy stalowych. Zgrzewanie rur należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta.
Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej,
następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego).
Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe
zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub
dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka
powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Rurociągi tłoczne zabezpieczyć przed przemieszczeniem się w planie i w pionie, zgodnie z dokumentacją projektową, za pomocą bloków oporowych
prefabrykowanych lub wylewanych.
Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między osiami kanału dopływowego i odpływowego –
zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 90°.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C.
W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne.
Na wysokości 20 - 50 cm nad rurociągami należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną.
Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową.
Montaż kanału prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie.
5.5.3. Montaż studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu studzienek należy przestrzegać instrukcji
producenta.
Studzienki z prefabrykowanych kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Na dolną część studzienki (kinetę) należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę
pokrywową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki. Osadzenie włazów na zaprawie cementowej.
W studzienkach wykonanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową
wg PN-H-74051. Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny mieć średnicę wewnętrzną 0,80 m.
W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu min. B 15. Kineta w dolnej części (do wysokości
równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej
osi stopni 0,30 m.
Szczelność studzienek uzyskuje się, stosując do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi oraz
przejście szczelne dla rur PVC. W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek, należy stosować przejścia szczelne uszczelnione
uszczelnieniem gumowym.
Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów, musi być poprzedzony wykonaniem rurociągu wraz z kinetą studzienki i jej częścią pionową.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na
wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy
wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego gruntu w miarę możliwości studzienkę należy przegłębić poniżej poziomu ornego a do dokumentacji
odbiorowej dołączyć szczegółową inwentaryzację z naniesieniem danego elementu w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.
W ulicach istniejących, aby zabezpieczyć właz przed przesuwaniem się podczas późniejszych prac drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy
min. B10.
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiał zasypkowy – piasek średni zgodnie z PN-87/B-01100 powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po
obu stronach. Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie.
Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m.
Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.
Współczynniki zagęszczania winny wynosić:
- dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,98
- poniżej w/w warstwy - 0,95
Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.
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Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Kontroli podlegają materiały dostarczone na budowę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna
przekraczać ± 5 cm,
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
Rurociągi kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z polską normą PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować:
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
badanie głębokości ułożenia przewodu,
badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
sprawdzenie drożności i czystości przewodu,
kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie,
kontrola połączeń zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych.
Studzienki kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą nr PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować:
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
sprawdzenie drożności i czystości studzienki,
ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między poszczególnymi elementami studzienek,
kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i warunków BHP,
kontrola osadzenia włazów wejściowych.
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
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badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z „STT Wymagania Ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem wraz z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami
ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem taśmą, próbami szczelności, inspekcją kamerą TV są:
1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych.
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w
ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].
Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i podawane w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika
do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inżynierem.
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
Należy uwzględnić :
-okresy gwarancji poszczególnych urządzeń,
-serwisowania w określonym czasie
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy przeprowadzić
jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka
robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Przedłożone dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów
i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód gruntowych,
Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną,
Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału,
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
Protokoły prób szczelności.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z „SST 00.00.00 Wymagania Ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-EN 13244-2:2003(U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
PN-EN124/2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A.
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
PN-H-74086/64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.
BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej.
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie.
PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Ogólne wymagania i badania.

10.B. Inne dokumenty
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
ARKADY -1987 r.,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 06.137.984
– z późniejszymi zmianami), stawiane ściekom oczyszczonym z oczyszczalni poniżej 2000 MR odprowadzanym do wód
powierzchniowych płynących.
− Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta odpowiednio dla rur PVC i PP,
− Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne,
− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986r.,
− Katalog Budownictwa,
− KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe,
− KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
− KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.."
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu."
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ciągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.”
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.”
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.
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SST.PS.3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzględnieniem „SST Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul.
Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002 Południe.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z
realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.A.
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne- kod CPV 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków- kod CPV 45232100-8
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót „zgodnie z „STT Wymagania Ogólne”
1.4.2.Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
(wyznaczenie osi),

wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu charakterystycznego,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robót ziemnych:

zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem ,

wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

umocnienia (szalowania) ścian wykopów,

wykonanie podsypki i obsypki,

zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami.
Zakres robót montażowych:

wykonanie dostawy i montażu rurociągów na kanalizację grawitacyjną z rur kielichowych PVC SN8,

wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni kanalizacyjnych (studnie rewizyjne, wpusty),

wykonanie i montaż pozostałych elementów uzbrojenia i armatury na sieci kanalizacyjnej,

wykonanie prób szczelności

oznakowanie robót, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu)

dostawę materiałów,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

odbiory.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „SST Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normom
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Rury
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały ustalone w PB i PW.
Do wykonania stosuje się następujące materiały:
Rury i kształtki z PVC – U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywność obwodowa min. 8 kN/m2) o strukturze jednolitej (litej), połączeniach kielichowych
łączone na uszczelkę gumową, o powierzchni zewnętrznej gładkiej, średnice: Ø0,16 do 0,50m,
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe zgodnie z
PW.
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2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712,
PN-B-11111.
2.6. Studnie
- Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na
uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi,
zabezpieczone antykorozyjnie, stożkiem lub płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C40/50 mrozoodporne o nasiąkliwości max. 4 %, włazy
studzienek żeliwne typu ciężkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz płytami odciążającymi lub lekkiego (12,5T) w terenie nieutwardzonym.
-Wpusty żeliwne klasy D400 na studzienkach wodościekowych o średnicy DN500 z osadnikiem o głębokości 0,5m, przejścia szczelne tulejowe z
uszczelnieniem gumowym, przykrycie jak dla studni przełazowych na kanałach grawitacyjnych.
Na studniach należy zastosować włazy kanałowe żeliwne z żeliwa szarego .
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności
producenta, kart katalogowe
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej.
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.
2.7. Składowanie materiałów
Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury można składować na otwartej przestrzeni,
układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w
dolnej części stosu. Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do
podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować
jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są
składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa
rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe
podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie
większym niż 2 m.
Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej.
Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze powinny się znajdować na
spodzie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
teodolity lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.)
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością),
maszyny do transportu i układania grodzic,
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
ręczny sprzęt do robót ziemnych.
3.3. Sprzęt do robót montażowych
Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wciągarkę ręczną,
wciągarkę mechaniczną,
samochód skrzyniowy,
samochód samowyładowczy,
żurawie,
urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,
podbijaki drewniane do rur,
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sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie
(zdzierak i gładzik),
- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),
urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
4.2. Transport rur
Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone
do poruszania się po drogach publicznych.
Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.
Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi akcesoriami.
Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub otwartych środkach transportu w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności, występujących w
czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien się odbywać zgodnie z instrukcją
producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie
i przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury.
Poszczególne warstwy rur należy przekładać przekładkami drewnianymi w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed
zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na
wiązce.
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
4.3. Transport elementów prefabrykowanych studzienek,
Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inżyniera lecz musi on być dopuszczony do poruszania się po drogach
publicznych. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem
się. Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych równomiernie
na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb.
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami transportowymi. Elementy należy rozmieszczać
symetrycznie, układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi
rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co
najmniej 0,75 Rb.
Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem
lub składować je rozmieszczając w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.
4.6. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość
dostaw materiałów, w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez
Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod sieć kanalizacji objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe
przeznaczone dla realizacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych na sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na występujące w pobliżu budowle, niezależnie od
rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych
robót (podsypki i robót montażowych).
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:
ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,
poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów.
Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla:
ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych,
pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi.
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od projektowanego. Zdjęcie
pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy
zejściami nie powinno przekraczać 20 m.
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-\83/88-3602.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń podziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę projektowanej sieci i na nieść na dokumentację
powykonawczą.
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.
Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080.
Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a szalunkiem -dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a
ścianą szalunku z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, szerokość obudowy (szalunku)
wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m
od dna wykopu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową tj. Ostatnią warstwę gruntu w wykopie o grubości 0,1 m zdjąć
ręcznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyrównać ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnię dna zagęścić. Następnie
wykonać podsypkę 0,2 m grubości i zagęścić. Współczynnik zagęszczenia podłoża wg PN-74/B-02380 powinien wynosić 0,95.
Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna
wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów.
Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-893201). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być
taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz,
wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno wynosić:
w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,0 m
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne wykonania kanałów z rur ZPVC
Rury kanałowe z PVC należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.
Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur.
Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej,
następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego).
Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe
zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
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Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub
dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka
powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między osiami kanału dopływowego i odpływowego –
zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 90°.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C.
W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne.
Na wysokości 20 - 50 cm nad rurociągami należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną.
Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową.
Montaż kanału prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie.
5.5.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu studzienek należy przestrzegać instrukcji
producenta.
Studzienki z prefabrykowanych kręgów betonowych
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Na dolną część studzienki (kinetę) należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę
pokrywową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki. Osadzenie włazów na zaprawie cementowej.
W studzienkach wykonanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową
wg PN-H-74051. Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny mieć średnicę wewnętrzną 0,80 m.
W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu min. B 15. Kineta w dolnej części (do wysokości
równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w
przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej
osi stopni 0,30 m.
Szczelność studzienek uzyskuje się, stosując do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi oraz
przejście szczelne dla rur PVC. W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek, należy stosować przejścia szczelne uszczelnione
uszczelnieniem gumowym.
Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów, musi być poprzedzony wykonaniem rurociągu wraz z kinetą studzienki i jej częścią pionową.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na
wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy
wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego gruntu w miarę możliwości studzienkę należy przegłębić poniżej poziomu ornego a do dokumentacji
odbiorowej dołączyć szczegółową inwentaryzację z naniesieniem danego elementu w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.
W ulicach istniejących, aby zabezpieczyć właz przed przesuwaniem się podczas późniejszych prac drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy
min. B10.
Izolacje
Studzienki betonowe nie należy izolować ze względu na to iż studnie są wykonane z nie nasiąkliwego wodo-odpornego betonu.
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.
Materiał zasypkowy – piasek średni zgodnie z PN-87/B-01100 powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wykop do wysokości 0,50 m. nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcznie warstwami 0,15 m. z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po
obu stronach. Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie.
Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna być większa niż 0,3 m.
Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub wibracyjne.
Współczynniki zagęszczania winny wynosić:
- dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu – 0,98 – pod placami i drogami (w terenie zielonym 0,95)
- poniżej w/w warstwy - 0,95
Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Kontroli podlegają materiały dostarczone na budowę.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna
przekraczać ± 5 cm,
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
Rurociągi kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z polską normą PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować:
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
badanie głębokości ułożenia przewodu,
badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
sprawdzenie drożności i czystości przewodu,
kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie,
kontrola połączeń zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych.
Studzienki kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą nr PN-92/B-10735.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
sprawdzenie drożności i czystości studzienki,
ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między poszczególnymi elementami studzienek,
kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,
kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i warunków BHP,
kontrola osadzenia włazów wejściowych.
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem wraz z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami
ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem taśmą, próbami szczelności, są:
1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych.
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w
ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].
Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i podawane w metrach [m].
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
Należy uwzględnić :
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-okresy gwarancji poszczególnych urządzeń,
-serwisowania w określonym czasie
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy przeprowadzić
jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka
robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
Przedłożone dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów
i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód gruntowych,
Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną,
Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału,
Dziennik Budowy,
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
Protokoły prób szczelności.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodnie z „SST Wymagania Ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.2. Normy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-EN 13244-2:2003(U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
PN-EN124/2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A.
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.
PN-H-74086/64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.
BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej.
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie.
PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Ogólne wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty







− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
ARKADY -1987 r.,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,
− Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w przetargu Producenta odpowiednio dla rur PVC i PP,
− Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne ,
− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1986r.,
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− Katalog Budownictwa,
− KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe,
− KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,
− KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.."
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu."
PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ciągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”
PN-B-06050/1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.”
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.”
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.
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SST.PS.4
1.

1.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRZYŁACZE CIEPLNE

WSTĘP
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza cieplnego dla budynku
mieszkalnego 24-rodzinnego budowanego w systemie TBS w Bielawie, ul. Przemysłowa dz. geodezyjna 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb 0002
Południe.

1.2

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności występujące przy montażu przyłącza cieplnego oraz wszystkie niezbędne dla
właściwego wykonania tej instalacji roboty oraz prace towarzyszące.
Projektowane przyłącze obejmuje budowę przyłącza z rur preizolowanych:
- rury preizolowane 2xDN50/125 preiz. Mm
L=2x18,2m – projektowane od miejsca połączenia z istniejącym ciepłociągiem 2co168,3/250 mm – punkty T1 do węzła W,
Zakres robót przy wykonywaniu zewnętrznej instalacji ciepła i chłodu obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ułożenie przewodów preizolowanych,
montaż studni z wyposażeniem
wykonanie izolacji studni
wymiana gruntu, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
płukanie
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
przeprowadzenie odbiorów.

1.4

Definicje określeń podstawowych

Określenia podstawowe dotyczące sieci wodociągowej przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690 wraz z póżn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) i odpowiednimi normami, wymaganiami technicznymi BARL SP. Z O.O..

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi, projektem
wykonawczym przyłącza uzgodnionym przez BARL SP. Z O.O., wymaganiami producentów rur armatury i urządzeń, wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy
Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy podano w ST „Wymagania ogólne".

1.6

Zakres kontroli i odbioru robót
Zakres kontroli i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

1.7

Teren Budowy i Dokumentacja Budowy
Teren Budowy i Dokumentacja Budowy przedstawiono w ST „Wymagania ogólne".

1.8

Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw
Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw przedstawiono w ST „Wymagania ogólne".

2.

2.1

MATERIAŁY I SUROWCE
Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające

Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające podano w ST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do montażu sieci cieplnych powinny mieć:
Rury i kształtki preizolowanych wykonanych wg norm :
PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły rurowy z rury stalowej przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z
poliuretanu i płaszczem osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.
Rury stalowe przewodowe preizolowane ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN-10217-5:2004
Warstwę izolacyjną stanowi pianka poliuretanowa o współczynniku
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przewodności cieplnej Kmax = 0,027 W/mK w 500C jej grubość zapewnia wymogi nowej normy cieplnej PN-B-02421 z lipca 2000r.
Pianka poliuretanowa jest przykryta płaszczem wykonanym z polietylenu PEHD
zgodnie z warunkami technicznymi normy PN – EN - 253.
Armatura
Zawory odcinające do montażu pod ziemią do spawania DN50, zawory odwadniające i odpowietrzające do spawania DN25.
Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B11111.

2.2

Kontrola materiałów
Kontrola materiałów i surowców podano w ST „ Wymagania ogólne".

2.3

Przechowywanie materiałów i surowców.

Składowanie rur i kształtek
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury w
zwojach zaleca się składować na paletach drewnianych. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.
Składowanie armatury
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Składowanie kruszywa
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne".
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich
wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, wytycznych producentów rur,
urządzeń i armatury. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji z rur preizolowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiębiernych,

spycharek kołowych lub gąsienicowych,

wibromłotu do zapuszczania grodzic

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopów

beczkowozów

spawarek.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne".
Transport rur preizolowanych
Rury preizolowane należy przewozić samochodami spełniającymi następujące wymogi:

Wysokość załadunku max 1,5m.,

Długość rur 6 i 12m.,

Zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami w czasie transportu.
Do rozładunku i układanie elementów preizolowanych należy stosować zawiesia pasowe, nie dopuszcza się stosowania lin i łańcuchów.
Rury preizolowane należy składować na równych powierzchniach, tak aby na całej długości stykały się z podłożem, lub na piaskowych pryzmach
usypanych w rozstawie max co 3,0m., w stosach o wysokości do 1,5m., zabezpieczonych przed rozsunięciem.
Kształtki preizolowane należy składować na paletach.
Bose końce rur i kształtek stalowych winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przy użyciu zaślepiających dekli.
Preizolowane rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy),
bezpośrednim działaniem słońca, od wpływu temperatury i promieni ultrafioletowych.
Materiały do połączeń elementow, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane,
materiały pomocnicze - przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
Płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyżej + 15oC i nie przekraczającej + 30 oC.
Nie należy przenosić preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C.
Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i
czynnikami powodującymi korozję.
Transport studni spustowa oraz licznika chłodu
Transport studni winien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiałów.
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Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy
typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne",.
Proces budowy sieci ciepłowniczej należy prowadzić wg Wzorcowego wykazu czynności procesu technologicznego montażu rur preizolowanych
opracowanych przez producenta systemu rur preizolowanych, zastosowanych do budowy przyłącza oraz PW.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia sieci i trwale oznaczy je w terenie .
Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, fundamentów istniejących budowli, roboty należy wykonywać
ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego.
W pobliżu miejsc spawania głębokość wykopu powinna wynosić 0,40m, w miejscach mufowania złącz 0,3m. poniżej dolnej powierzchni rury.
Grubość podsypki piaskowej pod rurociągi powinna wynosić minimum 10cm. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu – 97 %.
Grubość zasypki piaskowej nad rurociągami preizolowanymi powinna wynosić 20cm, sypana i zagęszczana warstwami.
Wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz warstwę wypełniającą z gruntu wymienianego, należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych
Określenie współczynnika zagęszczenia wg PN-74/B-02380.
Montaż
Montaż rurociągów preizolowanych wykonywać w przygotowanych wykopach, nad nimi lub obok wykopów.
Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania
przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, ekrany i osłony spawalnicze, pasy do opuszczania rur,
Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia usunąć. Na zmontowanych odcinkach, miejsca
połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.
Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu i ułożyć na klockach montażowych w wykopie bądź na krawędziakach
10x10cm nad nim.
Dopuszcza się skracanie do długości montażowych, wyłącznie prostych odcinków rur. Po skróceniu rury, dokładnie usunąć izolację na długości 15cm.
Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być
oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w
temperaturze 175oC - wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianow).
Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek,
preizolowanych kolan.
Prace spawalnicze prowadzić z zachowaniem dużej ostrożności, aby nie uszkodzić elementów z tworzywa sztucznego.
Połączenia wykonane częściowo, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, otwarte rurociągi zaślepić pokrywami z tworzywa
sztucznego.
W przypadku zamoczenia piankowej izolacji poliuretanowej należy ja usunąć przez wycięcie.
Odległość rurociągu od ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm.
Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie przyłącza ciepłowniczego.
Łączenie przewodów
Rurociągi preizolowane, niezależnie od średnicy, należy spawać elektrycznie. Zaleca się spawanie w osłonie gazów obojętnych (argon, dwutlenek węgla),
metodą TIG lub MIG. Z uwagi na wymogi gwarancyjne wszystkie połączenia spawane należy poddać defektoskopowym badaniom nieniszczącym.
Wymaga się uzyskanie wszystkich połączeń spawanych mieszczących się minimum w III-klasie wadliwości.
Wszystkie połączenia spawane należy izolować za pomocą systemowych, termokurczliwych izolacji złącza, dostarczonych przez dostawcę systemu rur
preizolowanych. Zakończenia rurociągów preizolowanych zabezpieczyć przy pomocy elementów termokurczliwych wykonanych z tworzywa sztucznego.
System sygnalizacji alarmowej oparty będzie na wykorzystaniu urządzeń układów
alarmowych sieci preizolowanych.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych tj. mufowania, włączenia do istniejącego układu itp. wykonać test systemu alarmowego.
Przejścia rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane
Przejścia rurociągu preizolowanego przez ściany budynku, studzienek muszą być wykonane jako przejścia gazo i wodoszczelne.
Oznaczenia armatury preizolowanej
Oznaczenia armatury odcinającej, odwadniającej, odpowietrzającej należy umieszczać na pokrywach studni w/w zaworów od strony wewnętrznej.
Elementy te powinny być dodatkowo oznaczone na tabliczkach przymocowanych w sposób trwały w terenie, w miejscach uzgodnionych z zarządcą
terenu, oraz powinny zawierać informację o ich lokalizacji.
Na zaworach preizolowanych muszą być oznakowane: ustawienia <otwarte>, <zamknięte> oraz zasilanie kolorem czerwonym, powrót kolorem
niebieskim. Oznakowanie powinno być trwałe.
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Skrzyżowania sieci preizolowanej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć zgodnie z następującymi przepisami lub normami:
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.
Próby ciśnienia i uruchomienie sieci
Po zmontowaniu rurociągu należy wykonać szereg prób gwarantujących jakość wykonanych elementów wynikających z ogólnych przepisów i wymogów
realizacji systemu oraz użytkownika zewnętrznej instalacji ciepłowniczej preizolowanej:
połączenia sieci powinny być poddane badaniom materiałowym wykonywanym przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
próby szczelności powinny być wykonane:
-wodą zimną na ciśnienie 2,5 MPa bez armatury,
-na zimno z armaturą na ciśnienie 1,6 MPa,
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-na gorąco na parametry robocze sieci przez co najmniej 72 godziny.
próby ciśnieniowe muf i szczelności odbiera inspektor nadzoru i wyniki odnotowuje w dzienniku budowy.
Płukanie sieci - należy wykonać w zależności od decyzji inspektora nadzoru,
po wykonaniu prac montażowych tj. mufowaniu, włączeniu sieci do układu grzewczego itp. należy wykonać test systemu alarmowego zgodnie z
Poradnikiem technicznym i pomiary reflektometryczne.
Zalecana metoda płukania mieszanką wodno powietrzną pod ciśnieniem sprężonego powietrza 0,6MPa.
Protokół próby szczelności oraz wyniki nieniszczących badań spawów stanowią podstawę do udzielenia gwarancji producenta na sieć preizolowaną.
Studzienki
Przy wykonywaniu studni należy przestrzegać następujących zasad:

studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

komory roboczej,

komina włazowego,

dna studzienki,

włazu kanałowego,

stopni złazowych.
Przejścia rur sieci preizolowanej przez ściany komory należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych zgodnie z dokumentacją projektową.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN124.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30
m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Armatura w studniach
W studni spustowej montować zawory spustowe DN50 do wspawania, a następnie instalację oraz zawór zaizolować otuliną z gotowych elementów z o
grubości 50mm. Izolację termiczną wykonać zgodnie z PN-B-02421/2000 oraz PW
W studni zaworowej należy zamontować odpowiednio zawory kołnierzowe DN125 oraz DN200 PN16 .
Nadzór nad budową sieci
Nadzór techniczny nad budową sieci sprawują inspektor nadzoru , projektant oraz przedstawiciel dostawcy systemu rur preizolowanych (w zakresie
zgodności wykonania robót z wymogami technologii systemu rur preizolowanych).
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną sieci ciepła i chłodu.
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.
Materiałem zasypu powinien być piasek, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Odtworzenie terenu
Po zakończeniu kolejnych odcinków sieci, teren na którym prowadzone były roboty, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od
wykonawcy przez użytkownika, winien być potwierdzony protokolarnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne".
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

-badania połączeń spawanych zgodnie z „Instrukcją kontroli jakości złącz spawanych w sieciach ciepłowniczych z rur preizolowanych

- sprawdzenie osiowości rurociągu,

- sprawdzenie zgodności spadku rurociągu z projektem.
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i przedstawicielem BARL SP. Z O.O.. Podczas
dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.
Dokumenty do odbioru końcowego robót













Sprawdzeniu podlegają:
zgodność wykonania robót z projektem
jakość wykonanych robót
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu lub robót zanikających dokonywane są przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.
W szczególności, należy sporządzić następujące protokoły odbioru robót częściowych lub ulegających zakryciu:
protokół odbioru podsypki pod przyłącze ciepła z rur preizolowanych,
protokół odbioru próby ciśnieniowej przyłącza ciepła
protokół odbioru mufowania przyłącza ciepła
protokół odbioru spawów,
protokół prób szczelności i płukania
protokół odbioru zasypki przyłącza ciepła,
protokół odbioru instalacji alarmowej
protokół odbioru armatury w studniach .
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7.

7.1

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności, jeżeli wszystkie czynności odbioru robót
dały wyniki pozytywne.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną
część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany
do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykaz podstawowych norm dotyczących przyłącza cieplnego:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania.

PN-92/M-34031 Rurociągi wody i pary gorącej. Ogólne wymagania i badania

PN-92/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogólne.

PN-85/M-69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

PN-77/M-70055 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne.

PN-88/M-69777 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie badań ultradźwiękowych.

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

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-88/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem.

PN-79/M-34033 Rurociągi pary i wody. Obliczanie grubości ścianek rur.

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

EN 25817:1992 Złącza materiałów stalowych wykonane spawem łukowym. Wskazówki dotyczące poziomu jakości oraz nieprawidłowości.

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły rurowy z rury stalowej
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1987, Tom I: Budownictwo ogólne, Tom II: Instalacje
sanitarne i przemysłowe.

Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. COB-RTI INSTAL
1996.

Wzorcowy wykaz czynności procesu technologicznego montażu rur preizolowanych opracowany przez producenta systemu rur
preizolowanych.
Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych tytułu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania.

7.2

Przepisy związane

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem robót określonych w Kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wraz z późn. zm.).

Wymagania techniczne COBRI INSTAL

Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych
prawem polskim.

Opracowała mgr inż. Elżbieta Bester
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