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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni osadu recyrkulowanego na 
oczyszczalni ścieków w Rybniku. Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku, na działce numer 
ewidencyjny 2438/344, obręb 0067 Orzepowice, jednostka ewid. m. Rybnik . Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  
Ponadto: 
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem 
indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych 
powinni mieć wymagane uprawnienia 

1.4. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 
45100000-8  Rusztowania 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3. 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
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Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. 

Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu 
powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. 

Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 
 Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

 Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją. 

5.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
 Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów. 
 Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz 
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń. 

 Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp 
do stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie 
powodującej nadmiernego wysiłku. 

 Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 

 Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
 Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew 

więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
 Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, 

przy której znajduje się rusztowanie. 
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 

powinna być większa niż 20 m. 
 Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 
 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. 
 Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów 

jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań. 

5.3. Rusztowania typowe: 
 Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
 Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 

montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 

5.4. Rusztowania nietypowe: 

 Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
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 Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując 
siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

5.5. Rusztowania przesuwne składane:   
 Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
 Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 

5.6. Rusztowania wiszące: 
 Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
 Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia. 
 Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy 

innym położeniu niż najniższe. 
 W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się 

na górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
 Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów 

budowlanych oraz łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do 
oddzielnego użytkowania. 

5.7. Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań. 

 W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 
wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed ruchami wahadłowymi. 

 Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a 
w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

 Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku. 

 Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz 
gołoledzi. 

 Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

5.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i 
wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub 
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:  
 wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

numeru telefonu, 
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny: 
 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 
 posiadać balustradę, 
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 posiadać piony komunikacyjne. 
 zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
 zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 
nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą 
ochronną na wysokości 1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów 
metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie 
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zabronione jest: 
 obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i 

gromadzenie się pracowników na pomostach, 
 wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 
 zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
 pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie 

bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
 przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje 

instrukcja techniczno-ruchowa, 
 wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny 
być sprawdzane codziennie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza się w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. Praca na rusztowaniu 
jest dopuszczalna po jego odbiorze. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur. 
Wymagania i metody badań  

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN-EN 12810–2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji 

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania 

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 
1650)  

Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni osadu recyrkulowanego na 
oczyszczalni ścieków w Rybniku. Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku, na działce numer 
ewidencyjny 2438/344, obręb 0067 Orzepowice, jednostka ewid. m. Rybnik . Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych w projektowanym budynku oraz pozostałych obiektach 
oczyszczalni ścieków. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  
Ponadto: 
Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm. 

1.4. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45262300-4 Roboty betonowe i żelbetowe 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 
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2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym 
z ST „Roboty zbrojarskie". 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte 
w dokumentacji projektowej 

2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy: 
dla betonu klasy B 20, 25 - klasy 32,5 NA 
dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badan z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
być poddany badaniom. wg norm: PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12, PN-EN 196-
6:2011. 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
-napowietrzającym, 
-uplastyczniającym, 
-przyspieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
-napowietrzająco - uplastyczniających, 
-przyspieszająco-uplastyczniających. 

Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy 
dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana 
przez ściskanie w cylindrze. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna 
przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 
Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badan. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie 
betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie 
należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek 
betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw:  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach-  woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki 
betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji 
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W 
okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 
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2.3 Charakterystyka i rodzaje betonu 
Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30 

Beton 
Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 
nasiąkliwość - do 4%, 
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150), 
wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), 
wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejsza od 0,5 

Składowanie materiałów 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka 
betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badan; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana 
partie betonu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inwestora. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min - przy temperaturze + 15°C 

 70 min - przy temperaturze + 20°C 

 30 min - przy temperaturze + 30° C 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5.  

5.1. Przygotowanie betonowania 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru) obejmującą: 
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 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 badan. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
206+A1:2016-12. 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

5.2. Betonowanie 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy 
obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu 
konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie 
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki 
betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnacje betonu. 

5.3. Osadzanie elementów kotwiących 
Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów 
wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu 
wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 

5.4. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 
15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  
- 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową 
temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną 
w deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. 
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Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych 
robót. W razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia 
prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3°C, poniżej -3°C do -10°C oraz poniżej -
10°C do -15°C. 

Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej 
mrozoodporności. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych – należy rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie : 5 
MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15°C na wolnym powietrzu. 

5.5. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniom. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 

ziarnami 
 kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole: 
 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 
 dozowania składników mieszanki betonowej. 
 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
 cech wytrzymałości betonu, 
 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 
1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie betonu. 
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6.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów, 
 1 próbka na 50 m3 betonu, 
 3 próbki na dobę, 
 6 próbek na partie betonu 

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od 
określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
 długość przęsła ± 2 cm 
 oś podłużna w planie ± 3 cm 
 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm 
 grubość płyty pomostu ± 0,5 cm 

Tolerancja dla podpór: 
 pochylenie ścian 0,5% wysokości, 
 wymiary w planie ± 1 cm 
 rzędne wierzchu podpory - 1 cm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza się w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

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

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór końcowy konstrukcji 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

 dziennik budowy, 
 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 
 wyniki badan kontrolnych betonu, 
 protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
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 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton właściwości , produkcja, układanie i kryteria zgodności* 

PN-B-1992-1-1:2008   Konstrukcje betonowe, _żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
    projektowanie. 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton . Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-EN 934-2+A1:2012   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
    betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  

PN-EN 992: 1999   Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego 
    o otwartej strukturze 

PN-EN 1354:2006   Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego  
    kruszywowego o zwartej strukturze 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu  
    powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:2016-12  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
    objętości. 

PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 
    wzorcowy zaprawa wzorcowa do badan. 

PN-EN 480-2:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie 
    czasu wiązania. 

PN-EN 480-4:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie 
    ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. 
    Oznaczanie liczby odbicia . 

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa  do betonu 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw . Część 1: Analiza  
    chemiczna . 

PN-EN 1097-3:200   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.   
    Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 933-1:2012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
    ziarnowego. Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
    ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6:2013-11  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  
    Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

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

PN-ISO 6059:199  Jakość wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i  
    magnezu -- Metoda miareczkowa z EDTA  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni osadu recyrkulowanego na 
oczyszczalni ścieków w Rybniku. Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku, na działce numer 
ewidencyjny 2438/344, obręb 0067 Orzepowice, jednostka ewid. m. Rybnik . Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia. 

 montażem zbrojenia, 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45262300-4 Roboty zbrojarskie 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
 znak wytwórcy 
 średnice nominalna 
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 
 atest hutniczy 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
 sprawdzenie zgodności zawieszek z zamówieniem 
 sprawdzenie stanu powierzchni 
 sprawdzenie wymiarów 
 sprawdzenie masy 
 próbę rozciągania 
 próbę zginania na zimno 

Magazynowanie stali zbrojeniowej: 
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 stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków 

 stal powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie 
lub zanieczyszczenie 

 zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego 

Rodzaje stali zbrojeniowej 

Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 
(Si). Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej 
gęstość wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, 
zalicza się do odpowiedniej klasy jakości. Rozróżnia się piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i 
A- MIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z 
projektem. 

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty 
ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym 
stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

Pręty ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b należy 
wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak 
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają 
się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. 

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych. 

Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali klasy 
A-III gatunku 34GS. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej 
temperaturze. 

Pręty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w 

żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym ni_ 0,25%. Nie należy 
stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub 
dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych. 

Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W 
elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 
szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i 
zakresów stosowania. 



„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO 
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 02.03 ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

 
Strona  
24 

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. 
wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-EN 1993-1:2006/A1:2014-07. Stal 
zbrojeniowa z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować 
wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe 
gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem umowy 
stosuje się stal klasy A III N gatunku 20G2VY-b, klasy A l gatunku St3S-b i stal St3S. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

 Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm 6 ÷ 28 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 490 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 590 ÷ 780 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410 
 wydłużenie (min) w % 13 
 zginanie do kata 90° brak pęknięć i rys w złączu. 

 Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S o następujących parametrach: 
 średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210 
 wydłużenie (min) w % 24 
 zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 

2.3. Deklaracja zgodności 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy ,w którym musza być podane: 
 nazwa wytwórcy 
 oznaczenie wyrobu 
 numer wytopu lub numer partii 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej 
 masa partii 
 rodzaj obróbki cieplnej 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3. 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje 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. 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 

prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np prościarka automatyczna 
 urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce 

elektro - mechaniczne 
 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka 
 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka 

elektryczna wirująca 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

Stal zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów i gatunków. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być 
winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5 

5.1. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu 
budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie 
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na 
budowie składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co 
około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej 
stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w 
kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 
krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

 czyszczenie, 
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 prostowanie, 
 ciecie, 
 gięcie i montaż 

5.2.1. Czyszczenie prętów 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobra współprace (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy wiec usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, 
farba olejna itp., a także łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest 
szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
równie_ papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na choćby chwilowe działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też  przez piaskowanie. 

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 

5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 
przygotowania zbrojenia musza być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (ciecia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za 
pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 

ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 
wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. 
Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Ciecia można 
również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie 
palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-EN 1994-2:2010. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić 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, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07m - 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 
 0,025m - dla strzemion ram , belek, podciągów i gzymsów, 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów 

zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno 
być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i 
szkielety należy układać w deskowaniu tak. aby grubość otuliny odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Zbrojenie konstrukcji :żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane te_ 
głównym) i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń 
konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 

Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 1992-1-1:2008. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy  
 Próbę rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 
 Próbę zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 
betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, 
tworzyw sztucznych). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Roboty obmierza się w jednostkach określonych w przedmiarach. Do obliczania należności 
przyjmuje teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
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poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są: 

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

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien 
podlegać sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, 

 zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach, -
rozstawu strzemion. 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-ISO 6935-1 /AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe  
    wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe 

    wymagania stosowane w kraju. 

PN-EN ISO 7438:2016-03 Technologiczna próba zginania. 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
    pokojowej. 

PN-EN 10163-3:2006  Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie 
    stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i   
    kształtowników walcowanych na gorąco. Część 3:  
    Kształtowniki 

PN-EN 10020:2003   Definicja i klasyfikacja gatunków stali  
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PN-EN 10021:2009  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali. Znaki stali. 

PN-EN 10027-2:2005-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10079:2009   Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-EN-10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych 
    na korozję 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni osadu recyrkulowanego na 
oczyszczalni ścieków w Rybniku. Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku, na działce numer 
ewidencyjny 2438/344, obręb 0067 Orzepowice, jednostka ewid. m. Rybnik . Szczegółowa 
charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3  

1.4. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST-WO, punkt 1.4  

1.5. Informacje o terenie budowy  
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5  

1.6. Nazwy i kody 

45262520-2 Roboty murarskie 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-WO punkt 2. 

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne. 
 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; masa 3,3-4,0kg 
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez cała 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 ImK. 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C 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. 
 Cegła dziurawka klasy 50 

 Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm; masa 2,15-2,8 kg 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa ni_ 22% 
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 Wytrzymałość na sciskanie 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-15C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 
 Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997), cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej 

normie państwowej. 
 Wymiary typ Kl 1=250 mm, s=l2Omm, h=65mm; masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
 Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140 mm; masa typ K2 4,9-6,3 kg 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
 Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W /mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania - brak 

uszkodzeń pobadaniu.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 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 
jednolita i jednobarwna 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 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO punkt 3. 

Roboty murarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- WO punkt 4 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- WO punkt 5.  

5.1. Wymagania ogólne: 

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.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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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. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
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, łącznię ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegły „pełnej”. 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

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

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

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

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

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. 

Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
roniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.3. 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 normalna cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 

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. 

6.2. Zaprawy. 

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

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO punkt 7.  

Jednostkami obmiaru są jednostki przyjęte w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO punkt 8.  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstawy płatności w ST-WO punkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2012   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

    dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2015-06  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
    zgodności  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771+A1:2015-10  Wymagania dotyczące elementów murowych 
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