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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują: 
B.01.  -Roboty pomiarowe 
B.02. - Roboty ziemne. 
B.03. - Roboty zbrojarskie. 
B.05. - Beton. 
B.05. - Konstrukcje drewniane. 
B.07. - Roboty murowe. 
B.08. - Strop gęstożebrowy 

B.01.- ROBOTY POMIAROWE                      
l. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wytyczenia elementów konstrukcji 
1.2.Zakres robót 

-założenie baz pomiarowych 
-wytyczenie osi konstrukcji 
-wyznaczenie fundamentów 
-wyznaczenie charakterystycznych poziomów 1.3 

.Ogólne wymagania, dotyczące robót 
Roboty winien wykonać uprawniony geodeta. 

2.0.Materiały 
-pale drewniane dł. l,5m 
-deski 25mm 
-gwoździe 
-drut stalowy 1 mm 
-trzpienie stalowe 3. 

Sprzęt 
-taśma miernicza 
-tyczki miernicze 
-łata miernicza 
-niwelator 
-teodolit 

4.Wykonanie robót 
4.1 .Wyznaczenie elementów w poziomie 
Przygotować sieć układu pomiarowego dla obiektu, oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe. Stałe punkty pomiarowo rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
- usytuowane w taki .sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniom oraz nie 
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, 
- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia punktów pomiarowych 
przez wykonawcę; należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych najeży odnotować 
w dzienniku budowy, 
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 
Budynek wznoszony w drugim etapie wytyczyć w nawiązaniu do budynku istniejącego 

4.2 Wyznaczenie elementów w pionie 
Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego 
przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom 
położenia przez cały okres budowy. 

 



B.02. ROBOTY ZIEMNE 
B.02.01. Wykopy 

B.02.02. Zasypki  
B.02.03. Transport gruntu   

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01. Wykopy 
B.02.02. Zasypki 
B.02.03. Transport gruntu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.materiały nie występują. 
2.2. Eto zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Materiał na wymianę gruntu oraz zasypki za mury oporowe : 
- max średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziamistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is= 1.0 -k>5m/d, 
- zawartość części organicznych I <2%, 
- odporność na rozpad <5%. 
Inne materiały pomocnicze niezbędne przy robotach ziemnych: 
Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia ścian wykopów oraz do 
wykonywania i rusztowań niezbędnych przy wykonywaniu robót należy stosować drewno iglaste w postaci 
okrąglaków lub 
materiałów tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. 
W przypadkach gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione powinny być stosowane: 
- bale drewniane przyścienne o gr. conajmniej 50 mm, 
- bale drewniane podrozporowe o gr. conajmniej 63 mm, 
- bale drewniane podzastrzałowe o gr. 100 mm, 
- okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 20 cm 
- okrąglaki drewniane o .średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania). 
Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian wypów powinny być wykonano ze 
stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe. 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty 
ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                  
w umowie. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów przed budową obiektu, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.                 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem 
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją, 
kontrolną robót ziemnych i dna wykopu wg SST.B.01. Roboty pomiarowe. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (glin, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 



- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5. 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej   przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej   poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2.Podkłady pod fundamenty 
5.2.1 . Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
5.3. Zasypki wg B.02.02 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki i wymiany gruntu 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane po wykonaniu prac izolacyjnych i dociepleniowych 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów (wymiana) powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0.40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) stopień zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż l£)=0.50 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 
6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Zasypki wg B.02.02. 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia (stopień zagęszczenia) 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.- wykopy -[m3] 
B.02.02- zasypki - [m3] 
B.02.03. - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
9. Podstawa płatności 
B.02.01. -Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, 
-odwodnienie i utrzymanie wykopu 
B.02.02. - Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.03. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
Cena obejmuje: 



- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10. Uwagi szczegółowe. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 
11. Przepisy związane. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane: Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-
77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

B.03. ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy kpa, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O . 
B.03.02. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
B.03.03 Kontrola jakości robót i materiałów 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, płyty, belki, podciągi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-H-84023/6 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
*Wlasności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej .  

Gatunek stali Średnica pręta Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wytrzymałość 
obliczeniowa 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a-
średnica 

 Mm Mpa MPa MPa % d-próbki 

StOS-b 5.5-40 220 310-550 190 22 d=2a(180°) 

St3SX-b 5.5-40 240 370^60 200 24 d=2a(180°) 

18G2-b 6-32 355 min. 490 310 20 d=3a(60°) 

34GS-b 6-32 410 min. 550 350 10 d=3a(60°) 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć i rys w złączu. 
(3) Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0.7 
mm dla 
prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powimen być zaopatrzony każdy 
krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 



- znak obróbki cieplnej. 
 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
(5) - Badanie stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w 
przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 
- stal pęka przy gięciu 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drucu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego (tzn średnica zbrojenia do 40 mm) w 
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykonywanie /brojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji  należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota, 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Stal narażoną choćby chwilowo na działanie wody słonej należy obmyć wodą słodką 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-84/B-03264. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 
* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego                           
w projekcie. 
* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o 
grubości równej grubości otulenia 
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 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na. działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 



Wg PN-B-03264:1999 pkt. 8.1.1.2 minimalna grubość otulenia prętów zbrojenia (uwzględniona w obliczeniach) dla 
klasy środowiska 2a tzn środowisko wilgotne bez mrozu (wnętrza budynków o wysokiej wilgotności, elementy 
zewnętrzne, elementy w nieagresywnej wodzie i/lub gruncie przy maksymalnym stosunku w/c=0,60 i minimalnej 
zawartości cementu 280 kg/m3 wynosi 20 mm 
W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań otulina powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m — dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów. 
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciągów i zbro|enia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2. Montowanie 
zbrojenia Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutom wiązalkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów — na przemian. 6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
przeprowadzić następująco badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-9321 5, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki nałoży pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie 
prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm. 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólne) ich liczby na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm. 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj  łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wg ST) 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST; inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy (wg ST) 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega 
odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji (dostarczenie materiału); 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. 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
JDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-l/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 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Apl:1999 PN82/H-93215 Walcówka i pręty 
stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 póz. 27 2. BI 8/92 póz. 38 Zmiany 1. 
BI 4/84 póz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC 1:1998    Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
-  

B.04. BETON 
B.04.01. BETONY KONSTRUKCYJNE 

B.04.02. PODBETONY 
B.04.03 NADBETONY 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i 
podbetonu, oraz nadbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01 .Betony konstrukcyjne. 
B.04.02  Podbetony. 
B.04.03 Nadbetony stropu RECTOBRTON gr. 4 cm 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-88/B-3000 o następujących markach: marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20 marki "35" - do betonu klasy 
wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0.6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 

 
* masa worka z cementem 



* data wysyłki 
* termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
86/B-04320 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
* Cement pochodzący aż każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 

ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z 
wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
* oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 
* oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 
* sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
** Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

* dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

** Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. ** Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. ** Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 
miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
* po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. ** Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie, h) 
Normy i dokumenty związane. PN-88/B-04300- Cement. 
Metody badań. PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. PN-
88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. PN-88/B-
3002 - Cementy specjalne. PN-88/B-3011 - Cement 
portlandzki szybkotwardniejący. (2) Kruszywo, a) Rodzaj 
kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-067I2, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN 78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
- B25 dla wykonania fundamentów 
- B25 dla wykonania konstrukcji płyt stropowych ,elementów klatki schodowej oraz nadbetonu i wylewek                
w stropach prefabrykowanych 
- B10 dla podbetonów i podkładów 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład 
podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 



- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotność optymalna 
8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 
0/2=30% 
3. Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) Środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami) 
* Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15C° 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20C° 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C  
5. 5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne. 
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-O6250 i PN-65/B-06251 
* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
* Betonowanie stropów prefabrykowanych wykonać na całej szerokości stropu, posuwając się w kierunku 

prostopadłym do belek. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników; 
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

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

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

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

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

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

* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8.0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m. 

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

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

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 
1.5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 



powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, 
* badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

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

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C , jednak wymaga to zgody 
Inżyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia » 
* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być 
chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
* Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

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

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

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

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630. 
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji. 
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 



konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu. 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i 
wybr/.uszeń ponad powierzchnię, 
* pęknięcia są nie dopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5 cm, 
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 

niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany, 
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260 t.j wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm, 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6 Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  
w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg projektu technicznego. 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01. 1 m3 wykonanej konstrukcji. B.04.02. 
1 m3 wykonanego podbetonu B.04.03.   1 m3 
wykonanego nadbetonu 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01. i B.04.02. i B.04.03 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla 
•B.04.01.: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu. 
*B.04.02.. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
*B04.03 Nadbeton 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania w miejscu wylewek 
 
- ułożenie mieszanki betonowej na nawilżonych prefabrykatach, lub w nawilżonym deskowaniu, z zamknięciem 
denkami pustaków, wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni. 

- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
10. Normy i przepisy związane. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-O4300 Cement. Metody badań. 
PN-88/B-03000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z 



dodatkami. 
PN-88/B-03002 Cementy specjalne. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 

 
B.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

L Wstęp. 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy konania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.05.01. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.05.02. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 38 mm (wiatrownice) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne". 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB -Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.05.01 i B.05.02. stosuje się drewno klasy K27 
według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D34021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne. 
Materiały 2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.  

Lp Oznaczenie Klasy drewna 

  K27 K33 

1 Zginanie 27 33 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0.75 0.75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1.5 1.5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.  

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/2 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: a) głębokie 

1/3 1/2 

b) czołowe 1/1 1/1 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4mm                                     6mm 



Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn     30 mm - dla grubości do 38 mm 

10 mm - dla grubości 75 mm 
b) boków 10 mm-dla szerokości do 75 mm 

5 mm - dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość       6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu Nierówność płaszczyzn 
- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 

odchyłek 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 % 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości:   +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- Dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości -w grubości:   +2 mm i-1 mm dla 20% ilości 
 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
2.2. Łączniki. 
2.2.1 Gwoździe. 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2 Śruby. 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3 Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151  
2.2.4. Podkładki pod śruby. 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna. 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-
82501 Wkręty z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją Nr 271'l'B-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

 



2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Materiały 
uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi 
zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu . 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa. 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak                         
0.5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 
5.3. Deskowanie połaci dachowych. 
5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być co najmniej 2.5 rażą większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.05.01. - ilość m3 wykonanej konstrukcji. Dla 
pozycji B.05.02. - powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.05. podlegają zasadom odbioru robót 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 
wszystkie czynności wymienione w SST. 
10. Przepisy związane 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
Decyzja nr.2 ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r. 

Środki ochrony drewna. 
 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361-.1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03 1 50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-76/C-{)4906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-64/L)-()1004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 



 

B.07. ROBOTY MUROWE 

L Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.07.01. Ściany z pustaka POROTHERM AKUSTYCZNY gr. 25 cm 
B.07.02. Ściany z pustaka SILKA gr. 24 
B.07.03. Ściany z cegły dziurawki 
B.07.04. Ścianki z cegły pełnej 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-75/C-04630-). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne i silikatowe 
2.2.1. Pustak POROTHERM 
* Wymiary 250x373x238 mm 
* Masa 18 kg/szt. 
* Pustak powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba pustaków połówkowych, przeciętych lub pękniętych wzdłuż rzędu szczelin, jeśli objętość tej części 

jest równa co najmniej połowie objętości całego pustaka nie może przekraczać - 7% pustaków badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,1 kg/dm3 
* Współczynnik przenikania ciepła U=l,2 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.2. Bloki silikatowe SILKA 
* Wymiary 33,3 cm (długość) x 20 cm (wysokość) x 18 cm (grubość bloczka), 
* Silikaty powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. PN-B-12066 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,54 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.3. Cegła dziurawka klasy 50 wg (PN-74/B-12002). 
* Cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
•Masa 2,15-2,8 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22 %. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.4. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg (PN-75/B-12001) 
* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm 
* Masa 3,3^t,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.6. Pustak wentylacyjny (PN-75/B-12001) 



* Wymiary 19cm x 19cm x 24cm 
* Masa 6,5 kg 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503). Marka i skład 
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne : 
piasek  
1 1 :     
1 1 :    7 
1 u :    5 

cement: wapienne hydratyzowane : piasek 
1:1 :    6 
1:1 :    7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne : piasek 

1 0,3 :     4 
1 : 0,5 :     4,5 

cement: wapienne hydratyzowane : piasek 
1       : 0,3 :    4 
1        : 0,5 :   4,5 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.                   
ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 

letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 



a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 
o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W 
przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z 
cegły pełnej. 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości 
cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki 
mm 

 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia:  3 
10 

6 
20 - na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 
2. Odchylenia od pionu  3 6 

20 
6 
10 
30 

- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

3. Odchylenia każdej warstwy od  1 
15 

2 
30 poziomu 

- na 1 m. długości 
- na całej długości 

4. Odchylenia eómei warstwy od  1 
10 

2 
20 poziomu 

- na Im. długości 
- na całej długości 

5. Odchylenia wymiarów otworów szerokość 
wysokość 
szerokość 
wysokość 

+6,-3 
+15,-1 
+10, -5 
+15,-10 

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

w świetle o wymiarach: 

do 100 cm 

ponad 100 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Dość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 



f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.07.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane. 
PN-75/C-O4630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001. Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-74/B-12002. Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-73/B-12011. Cegła kratówka wypalana z gliny 
PN-88/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001. Cenieni portlandzki z dodatkami. 
PN-81/B-30003. Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020. Wapno 

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-
65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. BN-81/6732-12. 
Ciasto wapienne. PN-667B-06259. Beton komórkowy. 

B.08 STROPY GĘSTOŻEBROWE 

L Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropów 
gęstożebrowych 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostarczenie i 
ułożenie prefabrykowanych elementów stropów gęstożebrowych (wykonanie zbrojenia wg B03, nadbetonu wg B.04) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
Belki stropu RECTOBETON 
Pustaki stropu RECTOBETON 
- wykonane z betonów lekkich na kruszywach porowatych wg PN-75/B-06263. Uziarnienie kruszywa nie powinno 
przekraczać lOmm, 
- masa pustaka w stanie powietrzno-suchym nie powinna przekraczać 16,5kg, 
- wytrzymałość pustaka na obciążenia statyczne wynosi 2 kN, 
Odporność ogniowa stropów RECTOBETON przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o gr.  
nie mniejszej niż 10 mm wynosi REI 60. 
Izolacyjność akustyczna stropu RECTOBETON, w zależności od jego zastosowania powinna spełniać wymagania określone 
w normie PN-B-02151-03:1999.W celu spełniania tych wymagań w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy 
przyjmować 
odpowiednie rozwiązania podłóg według „Katalogu rozwiązania podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego "jak 
dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu. 
Izolacyjność cieplna stropów RECTOBETON bez warstw wykończeniowych określona oporem cieplnym wynosi 0,37 m2KAV, 
3. Sprzęt 
Stropy wykonuje się uproszczonym sposobem montażu, bez stosowania deskowania i ciężkiego sprzętu budowlanego. Do 
montażu na budowie wystarcza dwóch pracowników. 
4. Transport i składowanie 
-belki należy składować na równym podłożu na dwóch drewnianych podkładach o grubości co najmniej 80 mm i 
szerokości 



min. 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 od końców belki, 
-następną warstwę układamy na przekładkach grubości min. 25 mm i szer. 40 mm, liczba warstw belek w stosie nie - 
powinna być większa niż 6 
-belki powinny być układane stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy. 
-belki należy układać tak jak przy składowaniu. 
-całość ładunku należy zabezpieczyć przed zmianą położenia w czasie transportu. 
-pustaki należy składować w stosach po 13 sztuk. 
-w każdym stosie 6 warstw po dwie sztuki zwrócone do siebie podstawami, 
-ostatni w siódmej warstwie jest pustakiem spinającym. 
-otwory powinny być skierowane pionowo do góry. 
-na środkach transportu pustaki należy układać wydrążeniami pionowo, dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. 
-poszczególne warstwy pustaków powinny być przełożone materiałem wyściółkowym o grubości min. 20 mm. 
-wszelkie uderzenia i rzucanie pustaków przy załadunku i wyładunku jest zabronione. 
5. Wykonanie robót 
Dla prawidłowego wykonania montażu zakresie wymaganych dokładności i jakości zmontowanej konstrukcji należy: 
eliminować z montażu wadliwe lub uszkodzone prefabrykaty, zaopatrzyć brygady montażowe w niezbędny sprzęt 
pomiarowo-kontrolny, utrzymać ścisłą współpracę brygady montażowej z zespołem pomiarowym, weryfikować 
prawidłowość ustawienia poszczególnych prefabrykatów w celu skorygowania ewentualnych błędów przed betonowaniem 
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie 
Belki należy układać w rozstawie 45 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi po 
jednym pustaku przy każdym końcu belki. 
Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. 
Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu - jedna 
podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 6,00 m. 
Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Przed ułożeniem belek, 
podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane. 
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy 
prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców, 
podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać 
na podporach stałych na których ułożone są belki. 
Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może 
odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest 1 m2 powierzchni stropu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
Zakres badań odbioru częściowego 
Badania odbioru częściowego powinny być wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu i powinny obejmować 
sprawdzenie: 
a) zgodności z dokumentacją techniczną stropu przygotowanego do betonowania, 
b) materiałów i elementów stropu, 
c) ułożenia belek, w tym sprawdzenie: 
 
- prawidłowości oparcia belek na podporach, 
- podparcia montażowego, 
- poziomego ułożenia belek oraz wykonania odwrotnej strzałki wygięcia 2 cm w środku rozpiętości, 

 
d) zbrojenia (średnic i położenia), 
e) ułożenia pustaków. 
Zakres badań odbioru końcowego 
Badania odbioru końcowego należy przeprowadzać po usunięciu podparcia montażowego oraz rozdeskowaniu tych miejsc 
stropu, które były wypełnione betonem np. żeber. Badania te powinny obejmować sprawdzenie: 
a) wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu, 
b) poziomości wykonania stropu, 
c) prawidłowości i wykonania wieńców, żeber, wylewek itp. Warunki 
przystąpienia do badań 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić, czy podpory stropu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
W okresie niskich temperatur należy sprawdzić, czy podczas betonowania stropu zostały zachowane wymagania podane w 
normie PN-63/B-06251 oraz Instrukcji ITB nr 282. 
Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną stropu przygotowanego do betonowania polega na porównaniu przez 
oględziny i pomiary usytuowania belek, żeber, podciągów i wieńców z wymaganiami niniejszych wytycznych i 
dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenie materiałów i elementów stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych dokumentacjach 
zapisów 



stwierdzających zgodność użytych materiałów i elementów z wymaganiami niniejszych wytycznych. 
Sprawdzenie prawidłowości oparcia belek na podporach i podparcia montażowego polega na oględzinach, pomiarach i 
porównaniu szczegółów oparcia belek na podporach oraz szczegółów podparcia montażowego belek z wymaganiami 
"Układania i podpierania belek". 
Sprawdzenie poziomego ułożenia belek i z zapewnieniem strzałki odwrotnej 2 cm w środku rozpiętości polega                          
na ustaleniu ułożenia belek względem dowolnie obranego stałego punktu przy użyciu odpowiedniego sprzętu np. 
poziomicy rurkowej. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie prefabrykatów 
- wykonanie podpór montażowych 
- ułożenie i wypoziomowanie prefabrykatów przy zachowaniu odwrotnej strzałki ugięcia 
- rozbiórka podpór montażowych 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.  
10. Normy i przepisy związane. 
PN-B-032642002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
AT-15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500 


