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CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA  
  
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.  

  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Biuro Obsługi Klienta dla Cmentarza 
Komunalnego – Budynek Usługowy”.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania i odbioru 
robót związanych z :  
- robotami ziemnymi,  
- płytą fundamentową żelbetową,  
- izolacją przeciwwilgociową,  
- ścianami fundamentowi murowanymi z bloczków betonowych,   
- płytą betonową posadzki,  
- płytą żelbetową stropu,  
- płytą żelbetową stropodachu,  
- płytą żelbetową wsporników,  
- ścianami murowanymi z pustaków ceramicznych,  
- wieńcami żelbetowymi,  
- nadprożami okiennymi żelbetowymi,  
- słupem z rury stalowej o średnicy 177,80 mm i grubości ścianki 8 mm wypełnionej       

betonem,   
- rdzeniami żelbetowymi w ścianach.  

2. MATERIAŁY  
  
Ogólne wymagania dotyczące jakości, dopuszczeń i inne, dotyczące materiałów 
wykorzystanych przy wykonywaniu wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale 
pierwszym niniejszej specyfikacji.  

3. SPRZĘT I TRANSPORT  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu wykorzystanych przy wykonywaniu 
wszystkich zakresów robót, zostały określone w rozdziale pierwszym niniejszej specyfikacji. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i transportu dla zakresu 
robót .  

4. WYKONANIE ROBÓT  
  
4.1.  ROBOTY ZIEMNE – KOD CPV 45111200-0.  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych w czasie budowy.  
  
Określenia podstawowe  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m.  
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty.  
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Re ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), z PN-B-04481:1988, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość charakteryzująca  zagęszczalność 
 gruntów  niespoistych.  
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona za pomocą:  
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  

z PN-S-02205:1998,  
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205:1998.  
  
MATERIAŁY (GRUNTY)  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na składowisko.   
  
SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  

−  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

−  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

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

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

  
TRANSPORT  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
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WYKONANIE ROBÓT.  
Z uwagi na sąsiedztwo budynku podpiwniczonego oraz grobów, roboty ziemne należy 
prowadzić w taki sposób by nie wolno dopuścić do podkopania istniejącego budynku. Prace 
wzdłuż ściany budynku należy prowadzić odcinkami długości 1 m w cyklu kopania                         
i wypełniania betonem w odstępach 1 dnia. w przypadku ław sąsiadujących z grobami 
głębokość prowadzenia wykopu powinna odpowiadać głębokości sąsiadujących grobów. 
Prace ziemne należy prowadzić w okresie bezopadowym. Kategorycznie nie wolno dopuścić 
do zalania wykopów wodą.  
Wykopy prowadzone wokół istniejących fundamentów musi uwzględniać rozbiórkę murowanej 
studni wodomierzowej.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji 
i innych struktur podziemnych.   
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie koniecznych 
środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których 
korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona 
przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów 
pomiarowych należy je odtworzyć.  
Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach 
ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez 
Inżyniera i potwierdzone protokolarnie.  
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe              
i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z wykopów oraz grawitacyjne obniżenie 
poziomu wód gruntowych w każdej fazie robót.  
Wykopy metody wykonania robót-wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym.  
Wykopy wykonywane jako wykopy o ścianach pionowych - otwarte obudowane. Metody 
wykonania robót – wykopu (ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane                       do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.   
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym.   
Wykopy wykonywane o ścianach pionowych z umocnieniem ścian, mogą być umacniane 
wypraskami , balami drewnianymi lub szalunkami ściennymi. W innych miejscach                       po 
uzgodnieniu z Inżynierem mogą być wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim 
nachyleniem skarp.   
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera.  
Wykopy szeroko przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp1:06. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
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się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.   Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadku terenu.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,47m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych.  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekraczać + 1 cm i – 3 cm.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
powinna być odwieziona czasowo poza obręb wykopów.  
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na składowisko.  
Wykop należy  zasypać po wykonaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych posadowionych 
poniżej terenu.  
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
Zasypki  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki;  
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.  
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0.25m – przystosowaniu ubijaków ręcznych  
0.50 - 1.00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  
0.40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej .  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
oraz z dokumentacją projektową.  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 
10 cm.  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż – 3 cm lub + 1 cm.  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm.  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż – 3 cm lub + 1 cm. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/88931-12.  
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych powyżej w 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m3 ( metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
opisanych powyżej.  
  
CENA JEDNOSTKOWA.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  
- opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz            

z uzgodnieniem i inne,  
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,  
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,  
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,  
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,  
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,  
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,  
- wykonanie barierek zabezpieczających,  
- wykonanie prac objętych specyfikacją,  
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  
-  koszty badań i pomiarów,  
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,  
- wykonanie wszelkich niezbędnych elementy do prawidłowego wykonania prac.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-68/B-06050 
PN68/B-06050  

Roboty ziemne . Wymagania dla prób i odbiorców  

PN B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

BN-77/8931-12  
Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych.  

  
  
4.2. ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO -  CPV 45262300-4.  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów z betonu konstrukcyjnego , łącznie z zasadami prowadzenia robót 
związanych z:  
- wykonaniem mieszanki betonowej,  
- wykonaniem   deskowań   systemowych    i    tradycyjnych   lub   równoważnych, szalunków           

i niezbędnych rusztowań,  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej.  
Zakres rzeczowy robót do wykonania :  
- ławy fundamentowe żelbetowe – beton C12/15,  
- wieńce, rdzenie wspornika – beton C20/25,  
- schody żelbetowe – beton C20/25,  
- płyta stropowa żelbetowa parteru – beton C20/25,  
- nadproże okienne – beton C20/25,  
- płyta stropowa żelbetowa piętra – beton C20/25,  
  
Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
Beton zwykły – beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm³ , wykonany z cementu, wody                i 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy ( np C30/37) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą beton jest w stanie pochłonąć do swojej 
masy w stanie suchym.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy których ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-cyfrowy (np.W8) klasyfikujący dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody (w MPa) , działającego na próbki betonowe.  
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Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG– wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskania wyniku na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Klasa ekspozycji – warunki środowiska, w których znajduje się beton. Symbol literowo – 
liczbowy ( np. XF2) określają zagrożenie oddziaływaniem środowiska na elementy 
konstrukcyjne zgodnie z PN – EN 206-1.  
Deskowanie – element pomocniczy służący do formowania elementów betonowych 
wykonywanych na budowie.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                 z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
  
MATERIAŁY.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich.  
  
Składniki mieszanki betonowej.  
Cement – wymagania i badania.  
Rodzaje cementu.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania  zawarte w  PN-EN-197-
1:2002 ( wraz z późniejszymi zmianami A1 i A3). Dopuszczalne jest stosowanie cementu 
marki :  
- dla betonu klasy C25/30 – klasa cementu 32,5 R  
- dla betonu klasy C30/37, C35/45 i C40/C50 – klasa cementu 42,5 R  
- dla betonu klasy C45/55 i większej – klasa cementu 52,2 R  
  
Świadectwo jakości cementu.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz                  z 
wynikami badań.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
  
Badania podstawowych parametrów cementu.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 
do 7:1996 (wraz z późniejszymi zmianami), a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701. Zakres 
badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
– można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegać  
następującym badaniom:   
- oznaczenie wytrzymałości          wg PN-EN 196-1: 2006 
- analiza chemiczna cementu           wg PN-EN 196-2:2006 
- oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości           wg PN-EN 196-3+A1  
- badanie pucolanowości cementów pucolanowych   wg PN-EN 196-5:2006 
- oznaczenie stopnia zmielenia          wg PN-EN 196-6:1997 
Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania:  
a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata:  
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- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego:  
· początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min.     
· koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin.    
- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego:  
·początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min.  
·koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin.  
b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości:  
·wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm.  
·wg próby na plackach – normalna.  
c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących:  
 -  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie (nie dopuszcza się występowania cemencie, większej niż 20% 
ciężaru cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm).  
W wypadku gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
betonu.  
  
Magazynowanie i okres składowania.  
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 przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
przeznaczone do kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczania oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych winny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w             
składach zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
  
Kruszywo.  
Kruszywo grube – wymagania i badania.  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział  tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymogami norm PN-B-06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,  
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać 
kontrolne badania niepełne, obejmujące:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000)  
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-4:2001)  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12  
- oznaczenie  zawartości grudek gliny, które oznacza się jako zawartość zanieczyszczeń 

ogólnych wg PN-88/B-067114/48  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrole wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 ( PN-EN1925:2001) 
dla korygowania recepty roboczej betonu.  
  
Kruszywo drobne – wymagania i badania.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach:  
- do  0,25 mm                 14-19%  
- do  0,50 mm                 33-48%  
- do  1,00 mm                 57-76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5 %  
- reaktywność alkaliczna z cementem wg PN-78/06714/34- wzrost wym. <1%,  
- zawartość związków siarki – do 0,20%  
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od             wzorcowej 

wg PN-B-06714.26  
- zawartość gliny – niedopuszczalna.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń            

ogólnych wg PN-88/B-06714/48  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności 
alkalicznej.   
Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
- 0,3 dla betonów gęstoplastycznych, - 0,5 dla 
betonów plastycznych.  
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił:  
- 35-40% przy kruszywie grubym do 16 mm,  - 30-35% przy kruszywie grubym do 31,5 mm.  
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Woda  – wymagania i badania.  
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  
  
Domieszki i dodatki do betonu.  
Ogólną przydatność domieszek należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 934-2 „Domieszki 
chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu”  
Do produkcji mieszanek betonowych jest możliwe zastosowanie domieszek o działaniu :  
- uplastyczniającym   
- napowietrzającym   
- przyspieszającym wiązanie   
- opóźniającym wiązanie  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych 
takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 
betonu.  
Stosując domieszki chemiczne należy kierować się następującymi zasadami:  
- całkowita ilość domieszek nie powinna przekraczać dopuszczalnej ilości zalecanej przez 

producenta oraz nie powinna być większa niż 50 g/kg cementu, chyba że znany jest wpływ 
większego dozowania na właściwości i trwałość betonu,  

- stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie 
w przypadku wcześniejszego ich wymieszania z częścią wody zarobowej,  

- jeżeli całkowita ilość domieszek płynnych przekracza 3 l/m3 betonu wodę w nich zawartą 
należy uwzględnić przy obliczaniu w/c,  

- w przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki należy sprawdzić ich zgodność.  
  
Mieszanka betonowa.  
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.   
Mieszanka betonowa powinna być produkowana w oparciu o recepturę laboratoryjną 
opracowaną przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zlecić 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Mieszanka betonowa musi odpowiadać normą  PN-EN 206-1:2003 + A1:2005.  
  
SPRZĘT.  
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania betoniarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:  
- przy zagęszczaniu wgłębnym – wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej o częstotliwości 6000 
drgań/minutę,  

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej powierzchni.  
 

 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

13  
  

TRANSPORT.  
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
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.  

Czas transportu i wbudowania.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min przy temperaturze +15º C  
- 70 min przy temperaturze +20º C  
- 30 min przy temperaturze +30º C.  
  
WYKONANIE ROBÓT  
Wstęp.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki jakich będą wykonywane roboty.  
  
Zalecenia ogólne.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą:  
- wybór składników betonu  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej  
- sposób transportu mieszanki betonowej  
- kolejność i sposób betonowania  
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach - sposób pielęgnacji 

betonu - warunki rozformowania konstrukcji - zestawienie koniecznych badań.  
  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających wykonanie, a w szczególności: 
 - prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i            

właściwy montaż taśm PVC  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi przerw            

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtów elementów wbudowanych            

(szalunki, kanały, wpusty, sączki itp.)  
- gotowość sprzętu urządzeń do betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  PN-B-06250 i 
PN65/B-06251.  
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.  
Dozowanie składników.  
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane  wyłącznie 

wagowo z dokładnością:  
 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu.  
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  
zawilgoceniem kruszywa.  
  
Mieszanie składników.  
Mieszanie  składników winno odbywać się tylko w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie. Przed przystąpieniem do 
układania betonu należy sprawdzić:  
- położenie zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia.  
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 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt należy mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika bądź 
rurociągu pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

  
Zagęszczanie betonu.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  
- przy zagęszczaniu wgłębnym – wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań na minutę,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać 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 1,4R (gdzie R – 
skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,7 m,  

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości,  
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- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 d0 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 centymetrów w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 metra w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola,    

- mocowanie wibratorów winno być trwałe i sztywne.  
  
  
Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                        
i uzgodnionych z projektantem i uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami 
przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione                        
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być 
ona 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 

szkliwa cementowego,  
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm,. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu, jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20º C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia                
i wcześniej ułożonego betonu.  
  
Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
  
Pobieranie próbek i badanie.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami GDDP oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi 
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 ST oraz 
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonów - badanie 
mieszanki betonowej, - badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-B-06250 podano niżej.  
Badanie składników betonu  
Badanie cementu: - czas wiązania , zmiany objętości, obecność grudek , norma PN-B-06250 
– punkt 3.1  
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Metoda badania: PN-EN 196-1 : 2006, PN-EN 196-2 : 2006, PN-EN 196-3+A1 : 2009, PN-EN 
196-5 : 2006, PN-EN 196-6 : 1997, PN-EN 196-7 : 2008, PN-EN 196-8 : 2005, PN-EN 196-9 : 
2005.  
Termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii.  
Badanie kruszywa: skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, 
wilgotność.  
Norma PN-B-06250 – punkt 3.2.  
Metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18], PN-EN 933-1, PN-EN 933-1:/A1, PN-EN 
933-3, PN-EN 933-9  
Termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii.  
Badanie wody:  
Norma PN-B-06250 – punkt 3.3  
Metoda badania: PN-B-32250  
Termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń  
Badanie dodatkowych domieszek:  
Norma PN-B-06250 – punkt 3.4  
Metoda badania: Instrukcja ITB nr 206/77 i świadectwa dopuszczenia do stosowania, PN-
B06240   
Termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii  
Badanie mieszanki betonowej:  
Badanie urabialności:  
Norma PN-B-06250 – punkt 4.2  
Metoda badania: PN-EN12350-1 do 7:2001  
Termin badania: przy rozpoczęciu robót  
Badania konsystencji:  
Norma PN-B-06250 – punkt  4.2   
Metoda badania: PN-EN 12350- 1do 7:2001  
Termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą  
Badania zawartości powietrza:  
Norma PN-B-06250 – punkt 4.2  
Metoda badania: PN-EN 12350-1 do 7:2001  
Termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą.  
Badania próbek betonowych:  
Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie:  
Norma PN-B-06250 – punkt 5.1  
Metoda badania: PN-EN 12350- 1 do 7:2001  
Termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu.  
Badanie wytrzymałości na ściskanie – badanie nieniszczące:  
Norma PN-B-06250 – punkt 5.2  
Metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262.  
Termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Badanie nasiąkliwości:  
Norma PN-B-06250 – punkt 5.2  
Metoda badania: PN-EN 12390- 1do8:2001  
Termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m³ 
betonu.  
Badanie mrozoodporności:  
Norma PN-B-06250 – punkt5.2  
Metoda badania: PN-EN 12390-1do8:2001  
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Termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m³ 
betonu.  
Badanie przepuszczalności wody:  
Norma PN-B-06250 – punkt 5.4  
Metoda badania: PN-EN 12390-1do8:2001  
Termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania robót i raz na 5000 m³ betonu.  
  
Warunki atmosferyczne przykładaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.  
Betonowanie konstrukcji należy przeprowadzać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  
+5º C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane w próbkach przechowywanych              
w takich samych warunkach jak wykonywana konstrukcja.  
W wyjątkowym przypadku dopuszcza się betonowanie w temperaturze -5º C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20º C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
+35º C.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0º C w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                        
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
  
Pielęgnacja betonu.  
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącego beton 
przed nasłonecznieniem i deszczem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przynajmniej 7 dni (przez polewanie przynajmniej 3x na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15º C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny i najmniej raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyżej.  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                        i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie                 co 
najmniej 15 MPa.  
  
Wykańczanie powierzchni betonu.  
Równość powierzchni i tolerancje.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między  

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
- pęknięcia są niedopuszczalne  
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, 
że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0 cm,  
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 4,0 cm, a powierzchnia na której wystąpią  nie większa niż 0,5 % 
powierzchni,  

- równość gorszej powierzchni ustroju betonu nośnego przeznaczona pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
przekraczać 2 mm.  

  
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 

packami, aby otrzymać równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów,  
- wyrównywaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.  
  
Deskowania.  
Uwagi ogólne.  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być 
wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statycznowytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w 
następujących normach:  
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane:  
- parciem świeżej masy betonowej,  
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników,  
- dodatkowe obciążenia wynikające z : szybkości betonowania,  sposobu zagęszczenia, 

obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać jednorodną powierzchnie betonu,  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać odpowiednią szczelność  
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
  
Materiały.  
Deskowanie zaleca się wykonywać  z elementów systemowych posiadających odpowiednie 
atesty.  
Deskowanie powinno się składać z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania.  
Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste 
lub odpowiednio sfazowane.  
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać 
uzgodnione z kierownikiem budowy.   
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą.  
Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie 
oczyszczone.  
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Przygotowanie deskowania.  
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4 cm na stykach dwóch prostopadłych do 
siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również 
wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie , w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę 
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić 
Inspektor.  
Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykających się z masą 
betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie 
zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni.  
  
Dopuszczalne ugięcia deskowania.  
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą   
- w deskach i belkach pomostów – 1/200L  
- w deskach deskowań widocznych na powierzchni betonowych lub żelbetonowych - 1/400L - 

w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetonowych - 1/250L.  
  
Usuwanie deskowań :  
Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną w próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań.  
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek 
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną 
odpowiedzialność za powstałe szkody.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Badanie wytrzymałości na ściskanie.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne zgodnie z PN-EN 12350-1 „Badanie mieszanki 
betonowej Część 1: Pobieranie próbek”.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie                
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  
  
Tolerancja wykonania.  
Wymagania ogólne.  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  
System odniesienia.  
Przed przystąpieniem do robot na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne                     
z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Fundamenty ( ławy-stopy )  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż 
+10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż + 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy 
klasie tolerancji N2. Słupy i ściany  
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: +10 mm przy klasie tolerancji 
N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie                 
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:+15 mm przy klasie 
tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach)                     na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: + 20 mm przy L <= 30 m, + 0,25 (L+50) przy 
30 m < L < 250 m, + 0,10 (L+500) przy L >= 500 m.  
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:+ h/300 przy klasie tolerancji N1,             
+ h/400 przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż: +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy 
klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości  
Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: Σhi 
/300√n przy klasie tolerancji N1, Σhi / 400√n przy klasie tolerancji N2 Belki i płyty  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: +10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: + L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie 
tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: +15 mm 
przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: +10 mm przy 
klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2  
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: +15 mm przy 
klasie tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż: +15 mm przy klasie tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku                    
do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: + 20 mm przy Hi <= 20 m, + 0,5 (Hi+20) 
przy 20 m < Hi < 100 m, + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
Przekroje  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: + 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie 
tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: + 0,04 li| lub 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: -10 mm przy 
klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2. Powierzchnie i krawędzie  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  • 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie 
tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji  
N2,  
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:            
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, +  5 mm przy klasie tolerancji N2.  
  
Warunki szczegółowe:  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi               
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.  
  
Ocena wykonania deskowań:  
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają dodatni wynik, deskowania należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy 
deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie.  
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.  
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub 
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.  
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.  
  
JEDNOSTKA OBMIARU.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m3 ( metr sześcienny)konstrukcji z betonu.   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT.  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym,  ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.  
   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Dokumenty i dane.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.  
Podstawą wykonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy           

i akceptowanymi przez Inspektora, - atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Zakres.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
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- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowana,  
- rozmieszczenia i osadzenia sprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i  sanitarnych. 
Odbiór deskowań.  
Do odbioru deskowań winny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie 
materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.  
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:  
- przekroje i rozstaw  stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania)  
- szczelność deskowania  
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,  
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie,  
- usunięcie z deskowań wszystkich zanieczyszczeń,  
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,   
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
Odbiór końcowy.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  
− wykonanie i rozbiórka deskowań,  
− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi,  
− prace związane z izolacją fundamentów,  
− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy,  
− wykonanie wszelkich niezbędnych elementy do prawidłowego wykonania prac.  
  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-EN 206-1:2003 
A1:2005  

Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”  

PN-B 06250  Beton zwykły.  
PN-B 06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-EN 197-1  
Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementów powszechnego użytku.  

PN-B-19707  
Cement. cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności.  

PN-EN 197-4  
Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości 
wczesnej.  

PN-EN  450-1 + 
A1:2009 , 450-2  

Popiół lotny do betonu.  

PN-EN 13263-1  Pył krzemionkowe.  
PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu.  
PN-EN 12620:2005  Kruszywo do betonu.  

PN-EN 13055-1:2003  
Kruszywa lekkie. Część 1 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy.  

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

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

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

PN-78/B-06714/12  
Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych.  

PN-88/B-06714/48  
Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny.  

PN-78/B-06714/13  
Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych.  

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

PN-EN 933-1: 2000   
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.  

PN-EN 1925:2001  
Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej.  

PN-92/D-95017  
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania.  

PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.  
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.  
PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 ; Terminologia.  

PN-EN 636-3:2001  
Sklejka. Wymagania techniczne. Część3 : Wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach zewnętrznych.  
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PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-EN 934-2  
Domieszki chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: 
Domieszki do betonu.  

PN-EN 12350-1  Badanie mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  

PN-EN 12350-2  
Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka.  

PN-EN 12350-3  
Badanie mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe.  

PN-EN 12350-4  
Badanie mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji 
metodą stopnia zagęszczalności.  

PN-EN 12350-5  
Badanie mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego.  

PN-EN 12350-6  Badanie mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.  

PN-EN 12350-7  
Badanie mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości 
powietrza – metody ciśnieniowe.  

PN-EN 12390-1  
Badanie betonu. Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form.   

PN-EN 12390-2  
Badanie betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych.  

PN-EN 12390-3  
Badanie betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania.  

PN-EN 12390-4  
Badanie betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie – 
Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych.  

PN-EN 12390-5  
Badanie betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania.  

PN-EN 12390-6  
Badanie betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania.    

PN-EN 12390-7  Badanie betonu. Część 7: Gęstość betonu.  

PN-EN 12390-8  
Badanie betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem  

  
4.3. ROBOTY ZBROJARSKIE – CPV 45262310-7.  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- przygotowanie zbrojenia  
- montaż zbrojenia  
- kontrola jakości robót i materiałów  
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej  
  
Określenia podstawowe  
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe wiotkie są to pręty kołowe gładkie lub żebrowane                    
o średnicy do 40 mm  
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej, nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami inspektora.  
  
MATERIAŁY.  
  
Stal zbrojeniowa  
Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowymi prętami w obiekcie objętym zakresem kontraktu stosuje 
się klasy gatunki stali:  
- fundamenty        -  AIIIN, A-0,  
- wieńce, rdzenie                 -  AIIIN, A-0,  
- schody żelbetowe                 -  AIIIN, A-0,  
- płyta stropowa żelbetowa parteru  -  AIIIN, A-0,  
- nadproże okienne         -  AIIIN, A-0,  
- płyta stropowa żelbetowa piętra  -  AIIIN, A-0,  
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe 
zgrzewane.  
  
Wymagania przy odbiorze.  
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
ma być podane: - nazwa wytwórcy  
- oznaczenia wyrobu wg PN-H-93215  
- numer wytopu lub numer partii  
- wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy  wytopowej - masa partii  
- rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
- znak wytwórcy,  
- średnica nominalna,  
- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- znak obróbki cieplnej.  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.  
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać normom i posiadać świadectwo jakości.  
  
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania wg normy PN-H-93215:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być  zgorzeliny, 

odpadającej  rdzy, tłuszczów,  farb lub innych zanieczyszczeń,  
- sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego  prętów i użebrowania 

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.  

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.  
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Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw.  
„wiązałkowego”, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.  
  
Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie 
dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek 
dystansowych.  
  
SPRZĘT  
Roboty zbrojarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu analogicznego jak w 
budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wszystkie ogólne wymagania, a w 
szczególności sprzęt (giętarki, zgrzewarki, spawarki) winien być sprawny i posiadać fabryczny 
atest i instrukcję obsługi. Wymagania BHP muszą być spełnione (zwłaszcza osłony kół 
zębatych i pasowych), a sprzęt powinien podlegać ciągłej kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie.  
  
TRANSPORT  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT  
Wstęp  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
  
Przygotowanie zbrojenia  
Czyszczenie prętów.  
- Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z „zendry”, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota  
- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub oczyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze,  
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów,  

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody,  
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody,  
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora.  
  
Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm .  
  
Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 
cm . Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym.  
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Odgięcia prętów, haki.  
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło 
nastąpić miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się 
pęknięć w prętach na skutek ich zginania.  
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów zbrojenia podają tablice 24 i 25 zawarte w 
PN-B-03264.  
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną 
ich stronę – niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu.  
  
Montaż zbrojenia.  
Wymagania ogólne.  
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w 
konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej świetle prętów i powierzchni przekroju żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej:  
 7,0 cm  –  dla zbrojenia głównego fundamentów.  
 5,5 cm  –  dla zbrojenia strzemion fundamentów i podpór masywnych  
 5,0 cm  –  dla prętów głównych stóp i ław fundamentowych, lekkich podpór i pali  
 3,0 cm – dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie  czynników 

zewnętrznych.  
 2,5 cm – dla pozostałych elementów konstrukcji.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  
  
Wymagania dotyczące montażu uzbrojenia.  
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
Nie należy podwieszać i montować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych.  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej.  
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub – w przypadku braku danych wg wymagań 
określonych w normach państwowych.  
  
Łączenie prętów za pomocą spawania.  
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  
- czołowe, elektryczne, oporowe  
- nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,  
- nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,  
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- zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,  
- zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,  
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,  
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,]  
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,  
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika,  
Łączenie prętów na zakład.  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic – przy zachowaniu zasad 
łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264.  
Skrzyżowania prętów.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
do średnicy 12 mm . Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm .    
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zasady ogólne  
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w 
ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola obejmuje:  
- oględziny,  
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,  
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych warsztatach centralnych,  
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.  
  
Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą:  
- cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w-dopuszczalna tolerancja):   

dla L<6,0 m                                                    w=±10 mm 

dla L>6,0 m                                                     w=±20 mm 

- usytuowanie prętów – otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej:  

dla L< 0,5 m                                                   w =±10 mm 
dla 0,5<L<1,5 m                                             w= ±15 mm 
dla L> 1,5 m                                                   w= ±20 mm 

          
- usytuowanie prętów – odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita 

grubość elementu):  
dla h<0,5 m                                                    w=±5 mm 
dla 0,5< h <1,5 m                                          w =±15mm  
dla h > 1,5 m                                                   w=±20 mm  

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

29  
  

- usytuowanie prętów – odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a- odległość 
projektowana między powierzchniami przyległych prętów):                     

dla a<0,05 m                                                  w=±5 mm 
dla a<0,20m                                                    w=±10mm 
dla a<0,40m                                                    w=±20mm 
dla a>0,40m                                                    w=±30mm 

  
- usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie 

zbrojenia (b- całkowita grubość lub szerokość elementu):  
dla b<0,25m                                                   w=±10mm 
dla b<0,50m                                                   w=±15mm 
dla b<1,5m                                                     w=±20mm 
dla b>1,5m                                                     w=±30mm 

  
Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania:  
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,  
- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm,  
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na długości nie powinna przekraczać ±=10mm,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na pręcie,  
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±10 mm  
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±10 mm .  
   
JEDNOSTKA OBMIARU.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest 1 kg ( jeden kilogram).   
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową i 
obmiarem w terenie. 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 dokumentacji projektowej.  
  
ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja techniczną.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Dokumenty i dane.  
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót   zgodnie z 

projektem i Specyfikacją Techniczną,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót.  
Zakres.  
Zakres robót zanikających określa pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora.  
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Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym 
stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich                   i 
pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,  
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,  
- zgodność z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu 

strzemion,  
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
- prawidłowości osadzenia kotew,  
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.  
  
CENA JEDNOSTKOWA.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",  
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST,  
- wykonanie badań i pomiarów,  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy,  
- wykonanie wszelkich niezbędnych elementy do prawidłowego wykonania prac.  
  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
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NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-ISO 6935-1:1998  
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

IDT-ISO6935-1:1991  
PN-ISO 
69351/AK:1998  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane.  
PN-ISO 6935-  
2/AK:1998 Poprawki  
PN-ISO 6985-2  
AK:1998/ApI:1999  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania.  

PN 82/H-93215 
Poprawki:   

 

I.BI 4/91 poz.27  
2.BI 8/92 poz. 38 
Zmiany: I.BI 4/84 
poz.17  

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
Zmiany PN-H-
8402306/AI:1996  

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

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

  
  
4.4. HYROIZOLACJE – KOD CPV 45260000-7.  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych, oraz z folii.  
  
Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami   
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża.  
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki  ochronnej.  
Faseta - wyoblenie wykonane na  połączeniu powierzchni poziomych i pionowych .  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane  w warunkach gdy:  
- budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych        
- fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej  
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu  poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.  
Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży:  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi  budynków 
wykonuje się na podłożach:  
- betonowych lub żelbetonowych monolitycznych,  
-murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej ,betonowej, lub 
bloczków betonowych.  
- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym,  
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni przyziemnych budynków powinny 
spełniać  następujące wymagania  ogólne:  
- powinny być nośne i nieodkształcone.  
- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 
wypukłości powyżej 2mm zlikwidować przez skuwanie ,piaskowanie lub hydropiaskowanie, 
a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2mmi rysy o szerokości  większej  niż 2mm 
wypełnić zaprawą naprawczą zalecana przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych,  

- połączenie izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety 
o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45o na szerokości 
i wysokości co najmniej 5cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych)  

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%)lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej (katalogowej)  

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoża należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta ,a powłoka gratująca powinna być 
równomiernie  rozłożona (ciągła) i wykazywać dobra przyczepność do podłoża .  

Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetonowych:  
Podłoża betonowe i żelbetonowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następującej klasy betonu:  
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,  
- B-10 przy izolacji z folii tworzyw sztucznych,  
- B-20 przy izolacji  z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 

cementu oraz przypadku stosowania do izolacji preparatów  penetrujących.  
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.  
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych:  
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałości co najmniej 15Mpa, a 
mur należy wykonać na zaprawie cementowej.  
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Podłoże murowane  należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, 
zgodnie ze wskazaniem producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez  wypełnienie 
spoinl lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.  
  
MATERIAŁY.  
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano Dokumentacji 
Projektowej.   
  
SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT.  
Wstęp.  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.   
Powierzchnia podłoża pod izolację z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje powinna być 
gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i odpylona. Na narożach 
powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm 
lub sfazować pod kątem 45 stopni na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie 
mniejsze niż 1 %.  
Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych  
Roboty hydroizolacyjne należ wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż+50Ci 
nie wyższe od +350C.Jednoczesnie temperatury otoczenia i podłoża powinny  co najmniej o 
3C wyższe od panującej temperatury punktu rosy .  
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu ,mżawki, przy silnym nasłonecznieniu 
i wilgotności powietrz przekraczające 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się  poniżej poziomu 
gruntu należy przeprowadzić w wykopach  o szerokości  nie mniejszej niż 60cm. Jeżeli 
głębokość wykopu przekracza 1,00m to wykop należy wykonać ze  skarpami (2,00m dla skał 
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 
umieszczonych deskowaniem, rodzaj umocowania  zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom 
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej 
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony  poziom zwierciadła wody  należy utrzymywać 
przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia  izolacji 
warstwą  dociskową.  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Zasady 
ogólne  
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z zasadami podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów.  
  
Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producenta 
materiałów.  
Odbiór hydroizolacji  
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  
- odbiory międzyfazowe (częściowe),  - odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:   
- jakości materiałów,  
- podkładu pod izolację,  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejscach wrażliwych na 

przecieki.  
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 
ściekowych,   

- poprawności zagruntowania podkładu (jeżeli podlega on gruntowaniu),  
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.).  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie:  
- ciągłości warstwy izolacyjnej,  
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania i innych miejsc wrażliwych 

na przecieki,  
- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  
Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki                 
Dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń i skurczów).  
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, w 

przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną  lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych,  

- przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej 
lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodność z projektem.  

  
JEDNOSTKA OBMIARU.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką 
obmiaru jest m2 ( metr kwadratowy ) izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
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powierzchnie otworów słupów, pilastrów itp. większych od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych 
oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicz się w metrach.  
Obliczenia ilości przedmiarowych dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową             i 
obmiarem w terenie.  
  
ODBIÓR ROBÓT.  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym , ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.  
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  
- Odbiory częściowe (międzyfazowe)  
- Odbiór ostateczny (końcowy)  
  
Odbiór częściowy polega na kontroli:  
- jakości materiałów,  
- podkładu pod izolacje  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

zaakceptowanymi przez Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- przygotowania podłoża dla wykonania powłok,  
- zagruntowanie podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.  
Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.   
Przy odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających w zakryciu.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowanie ewentualnych  uszkodzeń, a w 

przypadku gdy jest to niezbędne należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych,  

- przy parciu wody od zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej 
lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodność z projektem.  

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna:  
- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie robót,  
- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót,  

- protokoły z odbiorów częściowych,  
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- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych).  
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokóle wraz  z 
określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 
końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.  
  
CENA JEDNOSTKOWA.  
Cena jednostkowa obejmuje   
- dostarczenie materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- zagruntowanie podłoża,   
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,   
- uporządkowanie stanowiska pracy,  
- wykonanie wszelkich niezbędnych elementy do prawidłowego wykonania prac.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
  
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-69/B-10260     Izolacje bitumiczne .Wymagania i badanie przy odbiorze  
PN-90/B-04615     Papy asfaltowe i smołowe-Metody badań.  
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  
PN-B-24002:1997      Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B- 
24002;1997/ap1;2001    

Asfaltowa emulsja anionowa.  
  

PN-B-24003:1997     Asfaltowa emulsja kationowa.  
PN-B-24004:1997      Masa asfaltowo-aluminiowa.  
PN-B- 
24004;1997/Az1:2004     

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).  
  

PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa  
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo-kauczukowa.  
PN-B-24008:1997  Masa uszczelniająca.  
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-b- 
24620:1998/az1:2004  

Lepiki ,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana 
Az1)/  

PN-B-24625:1998  
Lepik  asfaltowy i asfatowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco.  

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27617/A1:1997  Papy asfaltowe na tekturze budowlanej (Zmiana A1)/  
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PN-91/B-27618  
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 13252:2002  
Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN- 
13252:2002/A1:2005(U)  

Geoteekstylia i wyroby pokrewne –właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych(ZmianaA1).  

PN-EN 13969:2005(U)  

Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych 
Definicje i właściwości  

PN-EN1015-2:2000  
Metody badań zapraw do murów Pobieranie przygotowanie próbek 
zapraw do badań.  

PN-EN1015-3:2000  
Metody     badań   zapraw  do   murów- Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy(za pomocą stolika  rozpływu).  

PN-EN 1015- 
3:2000/A1:20005  

Metody badań do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)(ZmianaA1).  

PN-EN 1015-4:2000  
Metody badań zapraw do mur ów-Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą pentrometru).  

PN-EN-12:2002  
Metody badań zapraw do murów- Częsc12:Określenie 
przyczepności do  podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę do 
tynkowania.  

PN-EN 197-1;2002  
Cement-Część1:Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego  użytku.  

PN-EN 197- 
!:2002/A1:2005  

   Cement-Część1:Skład ,wymagania kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego Użytku(ZmianaA1)  

PN-EN 197-2:2002  Cemet-Cześc2;Ocena zgodności  

PN-En 459-1;2003  
Wapno budowlane –Część 1:Definicje,wymagania i kryteria 
zgodności.  

PN-EN 1008-1:2004  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 934-6:2002  
Domieszki do betonu ,zaprawy i zaczynu-Część6:Pobierania 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-EN 934- 
6:2002/A1:2006(U)  

Domieszki do betonu ,zapraw i zaczynu-Część6:pobieranie 
próbek ,kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-85/B-04500  
Zaprawy  budowlane-Badanie  cech  fizycznych  i 
wytrzymałościowych.  

PN-EN 1542-2000  
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
Metody badań-Pomiar przyczepności przez odrywanie.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO – BUDYNEK USŁUGOWY  

KATOWICE – MURCKI UL. GOETLA 

 

  

38  
  

PN-92/B-01814  
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie- Konstrukcje 
betonowe i żelbetonowe-Metoda badania  przyczepności powłok 
ochronnych  

         
  
4.5. ROBOTY MUROWE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH POROTHERM – CPV    

                                                                                                                           45262500-6.  
  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji murowych z pustaków ceramicznych porotherm.  
  
Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów.  
  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
  
MATERIAŁY  
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.  
- pustaki porotherm gr. 19,00 cm   
- pustaki porotherm gr. 11,50 cm   
  
SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni  ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem bądź 
przesuwaniem.  
  
WYKONANIE ROBÓT.  
Wstęp   
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
Warunki przystąpienia do robót murowych.  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian,  
3. zgodności właściwości elementów murowych zapraw z ustaleniami projektowymi,  
4. sprawności stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1996.  
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Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach 
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i 
zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.  
Pogoda na murowanie.  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych   
Zasady ogólne.  
Poziomowanie podłoża.  
Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby 
uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy 
wężowej albo za pomocą niwelatora.  Przygotowanie pustaków.  
Przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego 
wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona 
odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania 
w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej 
i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Pierwsza warstwa zaprawy.  
Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą  wykonujemy z zaprawy murarskiej 
rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 
fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy 
lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i 
przygotowaniu zaprawy można przystąpić do murowania.  Murowanie.  
Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od rodzaju pustaków 
przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z podstawowych 
elementów pełnowymiarowych (Porotherm 38 P+W) albo przy użyciu elementów 
uzupełniających: połówkowych i narożnikowych (Porotherm 44 P+W, Porotherm 44 Si) oraz 
połówkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamiętać o naniesieniu zaprawy na boczną 
powierzchnię pustaka, dostawianego w narożu do powierzchni czołowej pustaków, ułożonych 
prostopadle. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija pustaki 
gumowym młotkiem. Kolejne warstwy narożników.  
W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy pustaków zanim wypełni się 
odcinki ścian pomiędzy nimi. Fachowo określa się to  „wyciąganiem narożników”. Pustaki w 
narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego 
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach. Sprawdzanie pionu.  
Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po 
ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków w narożniku. Kontrolę poziomego ułożenia 
pustaków pomiędzy narożnikami, umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego.  
Łączenie poziome.  
Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiędzy 
pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc tylko do łączenia 
kolejnych warstw pustaków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie równomiernie, na całą 
górną powierzchnię już ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po 
wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na 
zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za 
niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy 
w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem 
obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. 
Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza 
nośność muru nawet o ponad 50%.  
Łączenie pionowe.  
Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich boczne 
powierzchnie są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i 
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szczelność muru. Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w 
wyprofilowania już ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy.  
Ustawianie pustaków.  
Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina się pomiędzy 
gotowymi narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustaków 
układanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje się do wysokości sznurka i ułożenia 
innych pustaków, korzystając przy tym z gumowego młotka.  
Ściana pomiędzy narożnikami.  
Wykonuje się ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy pustaków. 
Wcześniej trzeba sprawdzić, czy poziom pustaków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w 
tym mogą pionowe łaty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.  
Przewiązania w murze.  
Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie 
mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością 
pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania poprzez 
przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku 
ściany Porotherm o niemodularnej długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne jest 
stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków docinanych, które zaburzają 
regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. 
Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. 
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki 
docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej 
krawędziach.  
Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem 
uzupełnić ciepłochronną zaprawą murarską Porotherm TM lub termoizolacyjną zaprawą 
tynkarską Porotherm TO.  
Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej.  
Wewnętrzną ścianę nośną z pustaków Porotherm najlepiej budować równocześnie ze ścianą 
zewnętrzną. Łączy się je ze sobą wpuszczając w co drugiej warstwie pustak ściany 
wewnętrznej na głębokość 10 - 15 cm w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być ocieplone 
5-cm warstwą styropianu. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności 
termicznej ściany spowodowane większą przewodnością termiczną pustaków ścian 
wewnętrznych nośnych. W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej 
wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i połączyć z nią zaprawą murarską. Jeżeli ściana 
wewnętrzna będzie wznoszona później, należy przewidzieć możliwość wsunięcia jej pustaków 
w ścianę zewnętrzną poprzez wykonanie "strzępi"  
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej.  
Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i 
wewnętrznych), jednak trzeba pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych 
kotew ocynkowanych. Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym 
końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim 
- w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę 
pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową.   
Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy 
pustaków i świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy również 
chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności 
należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w drążenia pustaków i zawilgacają 
od wewnątrz ścianę.  
Docinanie pustaków.  
Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko 
z pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub 
bezpośrednio pod stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki 
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brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową. Wmurowanie 
dociętych elementów.  
Pustaki docięte powinno się wmurowywać w środkowej części ściany, możliwie jak najdalej od 
jej narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o przesunięciu spoiny 
pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej warstwie 
pustaków. Niezbędne jest przy tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiędzy 
pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi.  
Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw 
bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi 
(chyba, że ściana w tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym).  
Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków nieprzycinanych.   
Zaprawa w pionie.  
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. 
Są to nie tylko połączenia dociętych  pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie 
połączenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka 
musi być zespolona z gładką czołową powierzchnią innego, na przykład w narożach i 
skrzyżowaniach ścian. Spoiny pionowe niezbędne są również przy łączeniu narożnych 
elementów kieszeniowych (dotyczy narożników ścian z pustaków Porotherm 44 P+W i 
Porotherm 44 Si).  
Pustaki połówkowe.  
Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie otworów na okna 
i drzwi, które zaleca się projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania pustaków.  
Wiercenie otworów.  
W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki 
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez ścianę. Robi się to za pomocą wiertnicy lub 
wiertarki z przymocowanym wiertłem koronowym.  
 Podczas wykonywania otworów w ścianach nie zaleca się stosowanie elektronarzędzi z 
udarem.  
Wykonywanie bruzd.  
Aby wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobić w ścianie dwa równoległe 
nacięcia piłą tarczową. Potem za pomocą młotka i przecinaka wybija się fragment pustaka 
pomiędzy nacięciami. W powstałą bruzdę można  wkładać rury instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd można również użyć 
bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej układa się najczęściej na powierzchni ścian i 
przykrywa tynkiem.  
  
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Zasady ogólne   
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów.   
Zgodność z dokumentacją.  
Roboty murowe z pustaków porotherm powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej 
powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny lub inny równorzędnym dowodem.  
Badania.  
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowanych stanowią następujące 
badania:  
- badanie materiałów,  
- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
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Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru 
częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w 
trakcie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań 
technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie. Do 
badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: - protokoły badań 
kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, - protokoły odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjnych),  -zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
Opisy badań. Badanie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakości, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
  
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów  
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową , zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką 
milimetrową.  
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich zakończeniu. W przypadku gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubość spoin poziomych i pionowych zgodnie 
z ustaleniami PN-68/B-10020.  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar 
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie poziomowości  warstw należy przeprowadzać poziomicą i łatą kontrolną lub 
poziomicą wężową.  
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinie przekraczać wartości 
podanej w normie.  
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w normie dały wynik  dodatni, wykonane 
roboty murarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż 
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające 
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom 
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do badań .  
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JEDNOSTKA OBMIARU.  
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot. Jednostką obmiaru dla robot 
murowych:  
a) związanych ze wznoszeniem ścian jest [m3]  
b) murowaniem ścianek działowych określonej grubości jest [m2].  
  
ODBIÓR ROBÓT.  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie Projektem Technicznym i ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
  
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót podlegających zakryciu i zanikających są następujące 
dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, - atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
  
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu.  
  
CENA JEDNOSTKOWA.  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m,  
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,  
– wymurowanie konstrukcji murowych,  
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, – 

obmurowanie końców belek,  
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  
– zamurowanie otworów kontrolnych,  
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  
– zamurowanie otworów komunikacyjnych,  
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,  
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– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany              
w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  

– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
–  wykonanie wszelkich niezbędnych elementy do prawidłowego wykonania prac.  
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 
wykonania konstrukcji murowych o wysokości powyżej 4,5 m a także pomostów i barier 
zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu.  
  
PODSTAWA ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI.  
Rozliczenie robót może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót               
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Podstawy rozliczenie robót stanowią zapisy w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego  
    
NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
  

PN-85/B-04500     
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych  

PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-EN 413-2:1998    Cement murarski. Metody badań.  
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.  
PN-70/B-12016      Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-1:2003  
Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności  

PN-EN 480-1:1999  
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.  

PN-EN 998-2:2004  
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska  

  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanomontażowych,  
       Tom I . Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-10024:1968  
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze  

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  
   
  
       
                       


