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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacją projektową są roboty
budowlano-konstrukcyjne dotyczące wykonania i odbioru „Budowy Syfonu Magistrali CWŻ pod
rzeką Nogat”.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty :
roboty przygotowawcze - tymczasowe,
roboty ziemne,
rozbiórki płyt stropowych istniejących KZ1 i KZ2,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
oczyszczenie i naprawa ścian i posadzki istniejących komór,
budowa nowych płyt stropowych komór,
wymiana istniejącej armatury i rur połączeniowych istniejących komór,
likwidacja istniejącej studni pomiarowej,
przewiert sterowany magistrali pod rzeką Nogat,
ułożenie rurociągu w wykopie otwartym,
przełączenie czynnych sieci wodociągowych z użycia wraz z ponownym
uruchomieniem,
l) unieczynnienie istniejącego syfonu pod rzeką Nogat,
m) wykonanie opaski wokół komór i roboty porządkowe.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1.2.1. Roboty przygotowawcze
Przez roboty przygotowawcze (tymczasowe) należy rozumieć:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia robót;
znaki ostrzegawcze;
wykonanie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia robót:
oświetlenie terenu na którym prowadzone są roboty;
zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich,
montaż tymczasowego hydrantu ppoż. dla celów technologicznych.

1.2.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe obejmują likwidację istniejących płyt stropowych komór zasuw w celu
przeprowadzenia wymiany rurociągów połączeniowych i armatury zasuwowej. Rozbiórka
istniejącej studni pomiarowej wraz z wyposażeniem.
1.2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmują wszelkie wykopy, przekopy i zasypanie mas ziemnych niezbędnych do
prowadzonych prac budowlanych i technologicznych. Wykonanie podłoża i obsypki ułożonych
rurociągów w wykopach otwartych.
4

1.2.4. Roboty konstrukcyjne żelbetowe
Roboty betonowe i żelbetowe obejmują budowę prefabrykowanych żelbetowych płyt stropowych
istniejących komór zasuw.
1.2.5. Roboty zbrojarskie
Zbrojenia elementów żelbetowych występujące we wszystkich robotach konstrukcyjnych.
1.2.6. Roboty remontowe komór zasuw
Roboty remontowe obejmują oczyszczenie i naprawę uszkodzonych ścian i posadzek komór zasuw.
1.2.7. Roboty wykładzinowe
Roboty wykładzinowe obejmują wykonanie powłoki kwasoodpornej z żywicy epoksydowej ścian,
stropu i posadzki w części wewnętrznej komór zasuw.
1.2.8. Roboty technologiczne
Roboty technologiczne polegają na wymianie zasuw kołnierzowych wraz z orurowaniem
połączeniowym. Ułożenie rurociągów połączeniowych rurociągów w wykopie otwartym jako
uzupełnienie ciągłości magistrali wodociągowej w technologii przewiertu.
1.2.9. Roboty przewiertu sterowanego
Roboty przewiertu sterowanego polegają na wykonaniu nowej magistrali wodociągowej pod dnem
rzeki Nogat.
1.2.10. Roboty uzupełniające
Roboty związane z przeprowadzeniem przełączenia istniejącej magistrali wodociągowej na
nowowybudowany ciąg rurociągów.

1.3. NAZWY I KODY CPV
Grupa robót -

Klasa robót -

Kategorie robót -

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych;
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe określenia zostały podane w OST-00 Wymagania Ogólne.
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy
w stanie suchym.
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia
wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza minimalną wytrzymałość
charakterystyczną fck,cube w N/mm2.
1.4.9. Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie - wytrzymałość uzyskania w
wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodniez normą PN-EN 206-1:2000.
1.4.10. Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
1.4.11. Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
1.4.12. Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
1.4.13. Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
1.4.14. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
1.4.15. Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
1.4.16. Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk
(układów).
1.4.17. Izolacja pionowa ścian - warstwa chroniąca ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i
gruntową.
1.4.18. Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element
murowy,
1.4.19. Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie,
tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe,
1.4.20. Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
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1.4.21. Horyzontalny przewiert sterowany – (HDD – Horizontal Directional Drilling) –
sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na
powierzchni wiertnicy.

2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, Umową i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1971:2002/A1:2005. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości
(atest). Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,
że dostarczany jest nam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed wykonaniem mieszanki betonowej, cement powinien podlegać następującym badaniom:
a) oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963:1996, PN-EN 196-6:1997,
b) sprawdzanie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
a) początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
b) koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
a) wg próby Le Chataliera - nie więcej niż 8 mm,
b) wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:
a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
b) po upływie terminu trwałości podanego przez producenta w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
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2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klasy C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
b) zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
c) wskaźnik rozkruszenia:
1. dla grysów granitowych - do 16%,
2. dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
d) nasiąkliwość - do 1,2%,
e) mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
f) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
h) zawartość związków siarki - do 0,1 %,
i) zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
a) do 0,25 mm –1419%,
b) do 0,50 mm - 3348%,
c) do 1,00 mm –5376%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
a) zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
b) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
c) zawartość związków siarki - do 0,2%,
d) zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
e) zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
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f) w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
a) oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
b) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
c) oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość
zanieczyszczeń obcych,
d) oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004/AC:2004 oraz wyników badania specjalnego
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-:06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Przydatność domieszek ustala się zgodnie z PN-EN 934-2:2002/A1:2005.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
a) napowietrzającym,
b) uplastyczniającym,
c) przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
a) napowietrzająco - uplastyczniających,
b) przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3. BETON KONSTRUKCYJNY
2.3.1. Wymagania szczegółowe
Wszystkie konstrukcje żelbetowe wykonywane "na mokro" należy wykonać z betonów C20/25,
C30/37.
Przyjęte parametry betonu w porównaniu z normą PN-EN 206-1 – Beton. Część 1:Wymagania,
właściwości, produkcja i zgodność oraz PN-B-03264:2002.
Zaprojektowany beton spełnia zalecaną minimalną klasę wytrzymałości:
a) nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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b) mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 4%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PNB-06250,
c) wodoszczelność — większa od 0,6MPa (W8),
d) wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,45 w zależności od gabarytów
betonowanych elementów nominalny górny wymiar kruszywa nie powinien przekraczać 25
mm. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przyzagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 25 mm.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące
wymagania:
a) Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwórni betonów.
b) Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, ustalany doświadczalnie, powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
a) z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną,
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
b) za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a, stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c,
charakteryzującego mieszankę betonową, należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
a) 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,
b) 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R.^.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczać:
c) wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
d) wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
e) wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PNB-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza się dwie metody badania:
a) metodą Ve-Be,
b) metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:
a) ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
b) ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

2.4. STAL ZBROJENIOWA
2.4.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg Dokumentacji Projektowej, wg normy PNH-93220:2006 A-IIIN gatunku BSt500S.
2.4.2. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 156301:2004, PN-ISO 6935-1/Ak:1998 i PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.
Na każdej partii wiązki prętów lub kręgów prętów muszą się znajdować przywieszki metalowe (po
dwie do każdej wiązki) muszą się znajdować następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

znak wytwórcy,
średnica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
2.4.3. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.4.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych. Podkładki dystansowe muszą
być przymocowane do prętów.

2.5. ZAPRAWY BUDOWLANE
2.5.1. Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych .
Zaprawy cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta
wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie przerabia
się aż do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawy należy przygotować, w takiej ilości, aby mogły być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
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a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
b) zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp.
dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej
wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły.
Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom
wymienionych w normie państwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu
można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe".
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niĪ+5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu
można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
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2.5.2. Zaprawa cementowa
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni Ī: 5C.
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów)
lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.
2.5.3. Właściwości zapraw
Właściwości suchych mieszanek
a) Proporcje składników suchej mieszanki
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regułyproducent nie podaje składu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.
b) Uziarnienie wypełniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
c) Gęstość nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu,
tzn., w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo).
d) Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.
e) Proporcje mieszania mieszanki z wodą
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań
konsystencji świeżego zarobu.
Właściwości świeżej zaprawy
a) Konsystencja i plastyczność (rozpływ)
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu
głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana
wg PN-85/B-04500, powinna wynosić:
1. elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm,
2. elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm,
elementy silikatowe – 6÷8 cm,
elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm,
elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm,
elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm,
elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm.

b) Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do
alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych
norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej
konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastycznośćo 4 cm.
c) Czas zachowania właściwości roboczych
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być
deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny
wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany
według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż:
1. dla zapraw cementowych – 2 h,
2. dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,
3. dla zapraw wapiennych – 8 h.
d) Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.
e) Zawartość powietrza
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na
zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości
powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania
zawartości powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PNEN 1015-6.
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu
budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż:
1. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2. 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
f) Zawartość chlorków
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.
Właściwości stwardniałej zaprawy
a) Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw
lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3.
Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10,
zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać:
1. zaprawy cementowej – 2000 kg/m3,
2. zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3,
3. zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3.
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b) Wytrzymałość na ściskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na
ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M-1, M-2,5,
M-5, M-10, M-20 i M-d (dla wytrzymałości ≥25 N/mm2).
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN
1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymałości na ściskanie.
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj
zaprawy
Cementowa

Cementowowapienna

Wapienna

Symbol
odmiany
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

M-0,25

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm2
M-0,5
M-1
M-2,5
M-5
M-10
M-15

M-20
20

15
10
15
10
5
0,25
1
0,5
0,25

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według
PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż
podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj
zaprawy
Cementowa

Cementowowapienna

Wapienna

Symbol
odmiany
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

M-0,25

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy w N/mm2
M-0,5
M-1
M-2,5
M-5
M-10
M-15

M-20
5,0

4,5
3,4
3,5
2,5
1,6
0,8
0,45
0,4
0,25

c) Absorpcja wody (nasiąkliwość)
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż:
1. zaprawa cementowa – 10%,
2. zaprawa cementowo-wapienna:
 klasy M 2,5 i M 5 – 14%,
 klasy M 10 i M 15 – 12%,
3. zaprawa wapienna – 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań
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przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest
większa od deklarowanej.
d) Mrozoodporność (trwałość)
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. Zaprawy przeznaczone
do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na zamrażanie –
odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się
według metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według
PN-EN 1015-11, jest nie większy niż:
1. 10% w przypadku zapraw cementowych,
2. 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne
na zamrażanie – odmrażanie.
e) Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.
f) Wytrzymałość spoiny
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na
ścinanie spoiny.
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M-1 do M-d
wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie:
1. badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,
2. wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2
wynoszących:
 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny.
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną
w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C
do normy PN-EN 998-2.
g) Reakcja na ogień
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco:
1. zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,
liczoną masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma
większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności
przeprowadzania badania,
2. zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,
liczoną masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma
większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na
podstawie przeprowadzonych badań.
h) Przepuszczalność pary wodnej
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
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stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się
według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych w
tablicy 6.
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałejk zaprawy
Gęstość zaprawy kg/m3
1500
1600
1800
2000

Współczynnik dyfuzji pary wodnej
Do wnętrza materiału
Z materiału na zewnątrz
5
20
15
35
15
35
15
35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności
od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
i) Współczynnik przewodzenia ciepła
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła
przyjmuje się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw
lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w normie PN-EN
1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, zestawionych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.6. IZOLACJE
2.6.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
a)
b)
c)
d)
e)

asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
polimerowe,
cementowe,
cementowo-polimerowe,
bitumiczno-mineralne.
2.6.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Do wykonania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały
rolowe:
a) papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,
b) folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm,
gładkich i tłoczonych z folii PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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2.7. RURY WODOCIĄGOWE
Rury ciśnieniowe DN 630x57,2 mm PEHD 100RC SDR11 PN16 jednowarstwowe pełnościenne
zgodnie z normą PN-EN 12201, posiadające aprobatę ITB i oświadczenie producenta o możliwości
układania rur przewiertem bez rur osłonowych. Rury powinny być dopuszczone do stosowanie przy
transporcie wody pitnej (potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez
Państwowy Zakład Higieny).
Rury muszą być wykonane w 100% z surowca pierwotnego PEHD 100RC bez dodatku
jakichkolwiek domieszek czy regranulatu. Zamawiający wymaga aby zastosowany surowiec PEHD
100RC posiadał certyfikat zgodności z klasyfikacją wg. PAS1075 i potwierdzał właściwości zgodne
z tabelą 1:
tabela 1:
Właściwości
Test FNCT (Full Notch
Creep Test)

Wymagania
Brak uszkodzeń podczas
badania

Odporność na obciążenia
punktowe

Brak uszkodzeń podczas
badania

Odporność na powolną
propagację pęknięć (Notch
Test)

Brak uszkodzeń podczas
badania

Metoda badania
ISO 16770 (parametry
badania: 4 N/mm2, 80°C,
2% Arkopal N-100, czas >
8760 h)
Test PLT Dr Hessela
(parametry badania: 4
N/mm2, 80°C, 2% Arkopal
N-100, czas > 8760 h)
PN-EN ISO 13479:2001
(parametry: SDR 11,
ciśnienie 9,2 bara, temp.
80°C, czas > 8760 h)

Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru (wg normy PN EN10204:2006) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej parametrów wyspecyfikowanych w
tabelach 2 i 3.
tabela 2: Minimalne parametry dla surowca (materiał rodzimy)
Właściwości
Wymagania
Jednostka
Gęstość tworzywa
≥ 955
kg/m3
Masowy wskaźnik
szybkości płynięcia
(MFR) 190°C/5 kg
Zawartość sadzy
(tworzywa czarne)
Czas indukcji
utleniania 210°C
Powolny wzrost
pęknięć – rozmiar
rury 110 PE100
SDR11 80°C ciśn.
wewn. 9,2 bar

Metoda badania
PN-EN ISO 1183-1
PN-EN ISO 1183-2

0,2÷0,3

g/10 min.

PN-EN ISO 1133-1

2÷2,5

% masowo

PN-ISO 6964

≥45

min.

Brak uszkodzenia w
czasie badania t >8760 h

h

PN-EN 728 lub
ISO 11357-6

PN-EN ISO 13479

tabela 3: Minimalne parametry dla rur (materiał rodzimy bez dodatku regranulatu)
Właściwość
Wymagania
Jednostka
Metoda badania
Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie
Kontrola wzrokowa
zewnętrzne i
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Barwa
Wymiary
Wydłużenie przy
zerwaniu
Masowy wskaźnik
płynięcia

Czas indukcji
utleniania 210˚C
(badanie na próbce
pobranej z
powierzchni
wewnętrznej rury)

wewnętrzne powinny
być gładkie, czyste
pozbawione porów,
wgłębień i innych wad
powierzchniowych,
takich które mogłyby
uniemożliwić
spełnienie wymagań wg
normy
Czarna
Wg wymagań

-

≥500

%

Zmiana wywołana
przetwórstwem <±20%
względem wartości 0,20,3 materiału
rodzimego
≥40

g/10 min.

min.

PN-EN ISO 3126
PN-EN ISO 6259-1
ISO 6259-3

PN-EN ISO 1133-1

PN-EN 728 lub
ISO 11357-5

2.8. ZASUWY KOŁNIERZOWE
Należy zastosować armaturę kołnierzową klinową przeznaczoną do instalacji wodociągowych.
Zasuwy odcinające DN500 i DN600, które zostaną wymienione w istniejących komorach zasuw
KZ1 i KZ2 należy stosować jako kołnierzowe wg normy PN-EN 1074-2 z żeliwa sferoidalnego, z
ogumowanym klinem zasuwy pokryty z zwulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką
elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Wrzeciono zasuwy ze stali nierdzewnej,
pokrywa i korpus z żeliwa sferoidalnego.
Minimalne wymagania dla zasuw kołnierzowych klinowych:
a) zabudowa krótka wg normy PN-EN 558- F4;
b) owiercenie kołnierzy wg normy PN-EN 1092-2;
c) testy na próbę szczelności wodą wg PN-EN 1074-1, i próbę momentu obrotowego
zamykania zasuwy wg PN-EN 12266;
d) korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50, z powłoką ochronną z farb
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL o grubości minimum 250 µm;
e) odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie
nominalne i materiał korpusu;
f) śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
g) uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie;
h) trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
i) trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
j) uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy
NBR;
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k) uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,
możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;
l) przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
m) klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
n) prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
o) nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu.

2.9. ŁĄCZNIKI POŁĄCZENIOWE SUPA-MAXI
Wymagania dla łączników z połączeniem wzmocnionym kielichowo-kielichowe:
a) konstrukcja: równoprzelotowy, kielichowy;
b) połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
c) zastosowanie: do połączeń rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar) ; do rur ze stali
nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar);
d) korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb
epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK;
e) odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres
uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
f) owiercenie kołnierzy: wg normy PN EN 1092-2;
g) pierścień teleskopowy np. SupaGrip™ wykonany ze staliwa;
h) zakres średnic typoszeregu: DN 50 - 600 mm;
i) śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powłoką przeciwcierną;
j) uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
k) uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;
l) zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali
nierdzewnej (dla rur stalowych/żeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);
m) maksymalne odchylenie osiowe 2 x ±4º;
n) atest PZH;

2.10. ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE KOŁNIERZOWE
Minimalne wymogi dla łączników montażowych:
a) konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowy;
b) korpus wykonany ze stali węglowej, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o min.
grubości 250 µm;
c) ciśnienie robocze: min. 10 bar;
d) owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
e) otwory w kołnierzach otwarte;
f) śruby łączące: stal kwasoodporna AISI304;
g) uszczelnienie korpusów - uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM;
h) minimalna długość korpusu: 350 mm;
i) zakres tolerancji wydłużenia:
1. dla DN40 – DN250: min. +/- 20 mm (40 mm);
2. powyżej DN300: min. +/- 60 mm (120 mm);
j) odchylenie osiowe:
1. dla DN40 – DN250: min. +/- 3o (6o);
2. powyżej DN300: min. +/- 2 o (4 o);
k) atest PZH;
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3. SPRZĘT
3.1. SPRZĘT DO ROBÓT ZBROJARSKICH
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego 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.

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonywujących hydroizolację.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia

b)
c)
d)
e)
f)

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego,
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania
wytrzymałościowe podłoża,
do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,
do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów
izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT STALI ZBROJENIOWEJ
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu lądowymi i
wodnymi, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

4.2. TRANSPORT BETONU
Do przewozu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy przeznaczone do
podtrzymywania jednorodności mieszanki oraz jej ochrony przed opadami atmosferycznymi i
promieniami słonecznymi.

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem
wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie
obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością
przesuwania sięw trakcie przewozu.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemnik, kontenery itp., należy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie może odbywać się po wcześniejszej wykonanej izolacji.

4.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW RUROWYCH
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób
aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.
Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach
uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury
w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać
jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 12-sto metrowych odcinkach z fabrycznie
nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają
się do transportu i składowania.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:
a) przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, dłużycowymi;
b) przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa;
c) na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle
do osi rur;
d) wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m;
e) rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie
tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu;
f) przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni;
g) przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może
przekraczać 1 m.
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0ºC i niższej
z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZALECENIA PRZY ROBOTACH BETONOWYCH
5.1.1. Rozpoczęcie betonowania
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie opracowanego przez Wykonawcę
programu i dokumentacji technologicznej obejmującej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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 tych przerwach,
sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie
koniecznych badań,

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo
z dokładnością:
a) ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
b) ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane
co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
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 elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
a) przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,
b) przy betonowaniu oczepów i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
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a) wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej,
b) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,
c) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
d) kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
e) belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
szalunkowych i osłonowych i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej
długości;
f) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,
g) 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.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
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, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą, wykonanie
warstwy szczepnej (np. z mleczka cementowego).
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 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, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
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.
5.1.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
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 Inżyniera/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 opróźniania betoniarki nie powinna być
wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
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5.1.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +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 co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15
MPa.
5.1.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i
rysy są niedopuszczalne, równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm;
b) 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.
5.1.6. Deskowanie
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej i uzgadnia z Projektantem i
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
a) szybkość betonowania,
b) sposób zagęszczania,
c) obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
a)
b)
c)
d)
e)

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
zapewniać odpowiednią szczelność,
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Szalunki zaleca się wykonać z deskowań inwentaryzowanych lub wykonywanych na budowie z
uwzględnieniem gładkości powierzchni (np. sklejka lub deski strugane łączone na wpust).
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5.2. STAL ZBROJENIOWA
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/510042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.2.1.1. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojone zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
5.2.1.2. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia.
Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem
acetylenowym.
5.2.1.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-IIIN i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można
wykonać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.2. Montaż zbrojenia
5.2.2.1. Wymagania ogólne
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, zbrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio
na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.2.2.2. Montaż 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 12 mm,
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.

5.3. WARUNKI DLA ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH
5.3.1. Wymagania dotyczące wykonania podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje
się na podłożach:
a) betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
b) murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub
z bloczków betonowych,
c) z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać
następujące wymagania ogólne:
a) powinny być nośne i nieodkształcone,
b) powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźna części należy usunąć,
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości
większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych),
c) połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
d) podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),
e) odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność
do podłoża.
5.3.2. Wymagania dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją,
powinny być wykonane z następujących klas betonu:
a) C6/7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
b) C8/10, C12/15, C20/25, C25/30 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
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c) C16/20, C20/25, C25/30 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach

hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów
penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować
roztworów zawierających rozpuszczalniki.
5.3.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej
temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie
wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C
wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak niska temperatura
lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji
na osłoniętej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu
należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu
przekracza 1,0 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,0 m dla skał zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom
zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały
okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą
dociskową.
5.3.4. Warunki wykonywania izolacji
Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C:
"Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i
przyziemi budynków i budowli powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
a) stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd, itp.
wad jest niedopuszczalne),
b) ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna
być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
c) izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
d) rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących
w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
e) przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni)
fragment podłoża,
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f) izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego

terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
g) niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,
h) miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w
tym rejonie,
i) w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o
identycznym profilu na całej długości szczeliny).
5.3.5. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
a) mas hydroizolacyjnych,
b) pap asfaltowych,
c) folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
a) izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,

b)

c)

d)
e)

liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,
izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,
folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w
miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako
dodatkowe warstwy drenażowe.
5.3.6. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
a) izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od

strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony
przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
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b) ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być

c)

d)
e)
f)

ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, wysokość ścianek
dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy
położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,
w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa
przy zachowaniu szczelności połączenia,
przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń
dławicowych,
z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy,
gdy masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach
odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność
powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać
stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

Pap asfaltowych
a) szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
b)

c)
d)
e)

należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,
papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić
od 160°C do 180°C,
izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane
w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które
są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się
ogrzewania podłoża,
b) dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących
zasad:
a) powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić

dobre doklejenie papy do podłoża,
b) korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
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c) możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami

klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa
samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas
istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
a) zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw.
upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,
b) mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w
spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy
krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić
zakładu nad łącznikami mocującymi,
c) poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiału hydroizolacyjnego.
Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podłoże należy:
a) wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach

technicznych do takiego zakresu zastosowania,
b) przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w

specyfikacji szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy
hydroizolacyjnej.
Preparatów penetrujących w głąb podłoża
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
a) wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach

technicznych do takiego zakresu zastosowania,
b) nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie
tworzyć na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy
hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w
jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci.
5.3.7. Wymagania wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku
powinny być:
a) dostosowane do rodzaju izolacji,
b) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z

dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
c) wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.
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5.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROMONTU KOMÓR
Remont komór zasuw obejmuje:
a) naprawę powierzchni betonowych;
b) nałożenie powłok chemoodpornych.
5.4.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy wstępnie oczyścić powierzchnie betonowe przy
pomocy myjki wysokociśnieniowej celem usunięcia nalotów, szlamów oraz odspojonych i
uszkodzonych fragmentów starej powłoki ochronnej. Zalecane ciśnienie robocze >250 barów. Z
powodu możliwych występujących pęknięć i rys po wstępnym oczyszczeniu konstrukcji ścian i
posadzki należy dokonać dokładnych oględzin wzrokowych i zinwentaryzować wszystkie widoczne
rysy i pęknięcia oraz ślady świadczące o ich występowaniu (naloty, przecieki).
Po wstępnym oczyszczeniu podłoża należy przystąpić od mechanicznego usunięcia (odkucia)
pozostałej po czyszczeniu hydrodynamicznym starej powłoki ochronnej oraz skorodowanego,
uszkodzonego i osłabionego betonu. Należy skuć wszystkie zarysowane, obluźnione i
zanieczyszczone chemicznie części betonu, oraz te pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia aż
do jego odsłonięcia. Usunąć należy również całą warstwę betonu osłabioną na skutek działania
korozji kwasowej i siarczanowej, aż do osiągnięcia zdrowego, nośnego i spełniającego wymagania
normowe podłoża. Prace wykonać zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN
1504-10:2005.
Słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony należy
usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną z PN-EN 1504-9. Zaleca się, aby krawędzie w
miejscach usuwania betonu były przecięte pod katem nie mniejszym niż 90o, aby uniknąć
podcięcia, i nie większym niż 135o, aby nie zmniejszyć możliwości odspojenia wraz z warstwą
wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu. Zaleca się aby krawędzie były uszorstwione w
stopniu wystarczającym do zapewnienia przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy
materiałem pierwotnym a naprawczym. Odsłonięcie prętów musi umożliwić ich dokładne
oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powłoki antykorozyjne.
Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem mechanicznym całą powierzchnie betonu należy
oczyścić metodą strumieniowo-ścierną np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie
(wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej
ok. 1,5MPa). Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy przez piaskowanie do stopnia
czystości SA 2½ wg EN-ISO 12944-4.
Po oczyszczeniu podłoża wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być zgodna
z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach technicznych. (np. przed aplikacją zapraw
gruboziarnistych wymóg normowy wytrzymałości betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu
≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa). Wytrzymałość betonu na odrywanie
określona metodą „pull-off” powinna wynieść dla pojedynczego pomiaru min. 1,0 MPa, a dla
wartości średniej min. 1,5 MPa. Sposób i metodykę badań określa norma PN-EN 1542.
Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych ponownie należy dokonać przeglądu
wewnętrznej powierzchni przedmiotowych zbiorników, w celu zlokalizowania dodatkowych nie
widocznych po wstępnym czyszczeniu rys i pęknięć mogących prowadzić infiltracje wody lub
eksfiltrację ścieków. Jeżeli na skutek omawianych oględzin stwierdzone zostanie występowanie
przedmiotowych rys lub pęknięć należy postępować zgodnie z niniejszym opisem. Przygotowanie
podłoża betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi należy wykonać zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1504 część 9 i 10 oraz wytycznymi producenta materiałów.
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5.4.2.

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

Uszczelnienie rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej.
Przed przystąpieniem do iniekcji ciśnieniowej należy mechanicznie rozbruzdować wszystkie rysy,
styki lub szwy robocze a następnie zamknąć wytworzone bruzdy szybkosprawną, cementową,
wodoszczelną zaprawą tamponażową. W przypadku bardzo intensywnych wycieków należy
przeprowadzić iniekcję wstępną poliuretanową żywicą spienialną. Do iniekcji zalecamy użycie
iniekcyjnych pakerów rozporowych o średnicy Ø13 mm oraz o dł. L=75 mm lub 150 mm
z zaworem zwrotnym. Zużycie żywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0 kg/m rysy. Zużycie pakerów ok. 5
do 7 szt./m rysy. Zużycie zaprawy tamponażowej ok. 0,5 do 1,0 kg/m rysy.
W przypadku występowania od strony zewnętrznej zbiornika który zagłębiony jest w gruncie wody
pod ciśnieniem i związanej z tym konieczności wstępnego uszczelnienia dylatacji zbiornika lub
przejść rurowych wtedy iniekcję wstępną należy przeprowadzić z użyciem akrylowej żywicy
hydrostrukturalnej o regulowanym czasie wiązania. Materiał musi posiadać DWU i powinien być
sklasyfikowanej zgodnie z EN 1504-5 jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40).
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
Należy zastosować warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) i zaprawę do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3 w celu stworzenia elastycznej powłoki chemoodpornej.
Naprawa i uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej.
Należy przygotowane podłoże zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego, na powierzchnię ubytku
przeznaczonego do naprawy lub powierzchnię przeznaczoną do wyrównania należy nanieść (dobrze
wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) i wyprowadzić na
około 1cm poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne materiału wynosi ok. 1,0 kg/m2). Należy
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie podłoża (podłoże matowo-wilgotne tzn. brak
zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący przyczepność
zaprawy naprawczej do podłoża i zabezpiecza styk przed ścięciem na skutek występowania
skurczu. Na świeżą warstwę sczepną nanosimy zaprawę naprawczą metodą obróbki ręcznej
(kielnia, paca, rajberka). Zużycie zaprawy naprawczej ok. 18 kg/m2/cm grubości warstwy.
Zazwyczaj w przypadku zapraw polimerowo - cementowych należy przestrzegać następujących
grubości warstw:
a) minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10 mm;
b) maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 25 mm;
c) maksymalna łączna grubość warstwy = 50 mm, punktowo do 100 mm.
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
a) temperatura podłoża, powietrza i materiału t= od 5º do 30°C;
b) wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Uwaga!
Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, gdy
przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub
ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. W przypadku gdy zaprawy naprawczej nie pokrywamy w
trybie 24 godzinnym zaprawą ochronną należy ja pielęgnować klasycznie przy pomocy wilgotnej
juty i folii przez okres 5 dni lub do momentu pokrycia zaprawą ochronną. Zaprawę można
aplikować metodą natrysku na mokro bez warstwy sczepnej.
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Uwaga: podczas prac naprawczych na styku ścian z płytą denna komór należy przy pomocy
systemowej zaprawy PCC w sposób analogiczny i opisany dla prac naprawczych wykonać
wyoblenia. Wyoblenie powinno mieć promień 3 do 5 cm i ma zapewnić ciągłość powłoki w
pachwinach wewnętrznych zbiornika.
Po oczyszczeniu i przygotowani podłoża, po uszczelnieniu ewentualnych przecieków, oraz
naprawie ubytków głębokich możemy przystąpić do wykonania wyprawy zabezpieczającej
wewnętrzny płaszcz konstrukcji przed działaniem surowych ścieków a także tarciem zawieszonych
w ściekach części stałych oraz kawitacją.
Prace związane z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian i stopów komór.
Przygotowane lub naprawione podłoże należy zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,
na zwilżone do stanu matowego podłoże nanieść metodą obróbki ręcznej (kielnia i paca stalowa)
lub powszechnie zalecaną metodą natryskową (pompa ślimakowa daje zdecydowanie lepsze
zagęszczenie zaprawy a co za tym idzie jej szczelność) zaprawę wyrównawczą jedna warstwą.
Zużycie zaprawy izolacyjnej wynosi ok. 1,90 kg/m2/mm grubości warstwy. Zazwyczaj w
przypadku zapraw cementowych - epoksydowych należy przestrzegać następujących grubości
warstw:
a) minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 1 mm;
b) maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 3 mm;
c) zalecana grubość warstwy 2 do 3 mm.
Po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie zagładzić przy pomocy pacy stalowej gładkiej, po ok. 15
minutach powierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej gąbki a następnie jeszcze raz
dodatkowo zagładzamy przy pomocy miękkiej gładzicy stalowej dla zapewnienia prawidłowego
wiązania zaprawy należy ją pielęgnować przez okres minimum 5 dni, wykonujemy to w sposób
klasyczny przy użyciu wilgotnych mat z juty i folii.
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych:
a) temperatura podłoża, powietrza i materiału t= od 5º do 30˚C;
b) wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.
Prace związane z nałożeniem powłoki kwasoodpornej.
Podłoże naprawione i wyrównane za pomocą zaprawy ECC należy zagruntować przy pomocy
bezrozpuszczalnikowej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy epoksydowej.
Środek do gruntowania powinien spełniać następujące wymagania:
a) materiał powinien być certyfikowany wg PN EN 1504 – 2, potwierdzony Deklaracją
Właściwości Użytkowej;
b) środek gruntujący nanosimy równą warstwą na przygotowane podłoża przy pomocy wałka
welurowego o średniej długości runa, zużycie materiału ok 0,20 do 0,30kg/m2, następną
operacje zalecamy wykonać po osiągnięciu przez grunt suchości dotykowej, ale w zlecanym
przez producenta oknie czasowym (czas w którym środek gruntujący jest aktywny
chemicznie);
c) po związaniu środka gruntującego nakładamy powłokę zasadniczą z żywicy chemoodpornej,
materiał nanosimy przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego o średniej długości
runa lub metoda natrysku bezpowietrznego w dwóch warstwach, odstęp czasowy pomiędzy
warstwami 12 do 24 godzin, zużycie ok. 0,40 do 0,50kg/m2 na jedną warstwę
Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów podczas aplikacji powłoki:
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a)
b)
c)
d)

temperatura podłoża, powietrza i materiału od +2 do +30 oC;
wilgotność względna powietrza poniżej 85 %;
temperatura powietrza wyższa o 3 K od temperatury punktu rosy;
podłoże powinno być powierzchniowo suche.

Naprawa i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni konstrukcji betonowej.
Naprawa i wyrównanie zewnętrznej powierzchni konstrukcji należy wykonać za pomocą
klasycznych systemowych zapraw naprawczych i wyrównawczych typu PCC. Do naprawy
ubytków głębokich stosować zaprawy naprawcze klasy R3 lub R4 spełniających wymogi zasady 3,
4 i 7 natomiast wyrównanie podłoża można wykonać za pomocą drobno lub średnioziarnistych
szpachlówek polimerowo – cementowych klasy R2 spełniających wymagania zasady 3.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Podłoże ścian istniejących naprawione i wyrównane za pomocą zaprawy PCC należy zagruntować
przy pomocy paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy akrylowej jedną
warstwą przy pomocy wałka welurowego lub nylonowego w ilości zalecanej przez producenta.
Powierzchnię zewnętrzne płyty przekrywającej należy zagruntować przy pomocy
paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy akrylowej jedną warstwą przy
pomocy wałka welurowego lub nylonowego w ilości zalecanej przez producenta,
Materiały stosowane do ochrony zewnętrznych powierzchni betonowych powyżej powierzchni
gruntu muszą być odporne na oddziaływanie promieni UV.
Zabezpieczenie hydroizolacyjne powierzchni betonowych poniżej poziomu gruntu, wykonać masą
polimerowo-bitumiczną uszczelniającą (KMB).
Przejścia szczelne rurociągów wymienić na łańcuchowe systemowe z łańcuchów
uszczelniających składających się z elementów elastomerowych wzajemnie się zazębiających, po
skręcaniu pęczniejących. Przejście szczelne winno być w wykonaniu odpornym na korozję.
Elementy stalowe przejść winny być wykonane ze stali nie gorszej niż AISI 316.

5.5. PRZEWIERT STEROWANY HDD
Przyjęta technologia przewiertu sterowanego HDD dzieli prace związane z ich realizacją na trzy
etapy:
a) przewiert pilotażowy;
b) rozwiercanie otworu;
c) przeciąganie rurociągu.
Przewiert należy wykonać rurociągiem Ø630x57,2 mm PE100-RC SDR11 PN16 wprowadzonym
do gruntu bezpośrednio z poziomu terenu.
Przewiert pilotażowy.
Ten etap ma za zdanie przewiercenie się żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniejszą
zaprojektowaną osią przewiertu.
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytą sterującą. Tak przygotowany
osprzęt wwierca się w grunt dokręcając następne żerdzie przewiertu. W głowicy wiercącej montuje
się sondę, która na bieżąco informuje operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (głębokość i
nachylenie głowicy). Dane te wysyłane drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń
generowanych przez źródła zewnętrzne – poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi (sondą
kablową. Sterowanie realizacją przewiertu polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia
głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze.
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W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej przeszkody podczas wykonywania wiercenia istnieje
możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku dalszego przewiertu w celu ominięcia
przeszkody. Podczas wykonywania wierceń podawana jest przez żerdzie wiertnicze i dysze
umieszczone na głowicy wiercącej - płuczka bentonitowa. Zadaniem płuczki jest pomoc w
urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie oraz smarowanie zewnętrznych ścian
żerdzi wiertniczych.
Rozwiercenie otworów.
Drugim etapem prac będzie rozwiercanie otworu. W tym celu po wykonaniu otworu pilotażowego
(osiągnięcie końcowego punktu przewiertu) zostaje zdemontowana głowica wiercąca, na jej miejsce
wmontowuje się osprzęt służący do powiększenie średnicy otworu za pomocą rozwiertaka.
Rozwiertak zostaje wwiercony i przeciągany w kierunku maszyny wiercącej. Podczas tego etapu za
rozwiertakiem zostają dokręcone kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu
rozwiercania od strony maszyny zostaje zdementowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek
żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego w wiertnicy.
Na końcu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie do
wyżej opisanego przeprowadzone zostaje następne rozwiercenie. W zależności od rodzaju i
średnicy planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości przewiertu –
otwór rozwierca się średnicy 20÷100 % większej od średnicy rury. Powoduje to konieczność
wykonania kilku cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz większej średnicy.
Analogicznie jak przy wierceniu pilotażowym cały czas podawana będzie płuczka bentonitowa.
Podstawowe zadanie płuczki na tym etapie przewiertu to wynoszenie urobku z otworu, pomoc w
urabianiu ścian, chłodzenia rozwiertaka, stabilizacji ścian otworu. Ważnym czynnikiem
realizacyjnym będzie kontrola i zachowanie wypływu płuczki wraz z urobkiem z rozwiercanego
otworu.
Przeciąganie rurociągu.
Ostatnim trzecim etapem wykonywania przewiertu będzie przeciąganie wcześniej przygotowanego
rurociągu. Po stosownym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do potrzebnej średnicy,
ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu „światła” otworu na całej długości przewiertu)
przystępujemy do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rurociągu. Do
rozwiertaka wyposażonego w krętlik zapobiegający przenoszeniu się ruchu obrotowego na
ciągnięte elementy, zaczepiamy rurociąg na końcu którego montujemy głowicę ciągnącą. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rurociągiem przeciągamy przez otwór uprzednio przygotowany do
tej operacji. Etap ten należy przeprowadzić w ruchu ciągłym tak, aby przerwy ograniczyły się do
czasu niezbędnego do rozkręcania i demontażu żerdzi wiertnicy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. BADANIA KONTROLNE BETONU
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niż:
a)
b)
c)
d)

1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu,
3 próbki na dobę,
6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera/Inspektora
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać, przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania, po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 .
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 .
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu, po 6 próbek regularnych - o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 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
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powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST prawidłowości
zastosowanych zabiegów.
Badania powinny obejmować:
a) badanie składników betonu,
b) badanie mieszanki betonowej.

6.2. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH BADAŃ
Tabela: Zestawienie wymagań badań wg PN-B-06250
Opis
Badania składników
betonu

Badanie mieszanki
betonowej

Badanie betonu

Rodzaj badania

Metoda badania
według

1.Badanie cementu - czasu
wiązania - stałość objętości
a) obecności grudek
b) wytrzymałości
2. Badanie kruszywa
a) składu ziarnowego
b) kształtu ziaren
c) zawartości pyłów
d) zawartości
zanieczyszczeń
e) wilgotności
3. Badania wody

PN-EN 196-3

4. Badania dodatków i
domieszek
1. Urabialność
2. Konsystencja

PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna
PN-B-05250
j.w.

3. Zawoartość powietrza
1. Wytrzymałość na
ściskanie na próbkach

j.w.
j.w.

2. Wytrzymałość na
ściskanie i badania
nieniszczące
3. Nasiąkliwość

PN-B-06261 i PN-B-06262

4. Mrozoodporność
5. Przepuszczalność

j.w.
j.w.

Termin lub częstość
badania
Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6
PN-B-32250

PN-B-06250

Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii
Przy rozpoczęciu robót
Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmianę roboczą
j.w.
Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu każdej partii
betonu
W przypadkach technicznie
uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
j.w.
j.w.

6.3. TOLERANCJA WYKONANIA
6.3.1. Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
konstrukcji.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
6.3.2. Systemy odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.3. Powierzchnie i krawędzie
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny być większe niż:
a) 7 mm przy klasie tolerancji N1,
b) 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
być większe niż:
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1,
b) 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
a) 5 mm przy klasie tolerancji N1,
b) 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niż:
a) 6 mm przy klasie tolerancji N1,
b) 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
a) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie po-winno być większe
niż:
a) 4mm przy klasie tolerancji N1,
b) 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.4. Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
a) ±10 mm przy klasie tolerancji N1,
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b) ±5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO IZOLACJI
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.4.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
a) w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów hydroizolacyjnych,
b) stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania
materiałów,
c) terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.4.2. Badania podłoży pod izolacje
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
a) w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów hydroizolacyjnych,
b) stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania
materiałów,
c) terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.4.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.
Powinny one obejmować sprawdzenie:
a) przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej

SST,
b) poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób

zapewniający ich ciągłość i szczelność,
c) poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych

budynku,
d) poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów

budowlanych przez izolację,
e) na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów

izolacyjnych,
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f) przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych

podanych w punkcie 5.4. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
a) zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
c) prawidłowości przygotowania podłoży,
d) prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw

ochronnych i dociskowych,
e) sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych,

dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym
wyschnięciu i utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz
zakończeń krawędzi izolacji),
 sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
 sprawdzenie szczelności izolacji,
 sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
 sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.4. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN92/B-01814.
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i
niezwiązaniu izolacji z podłożem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100
m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu,
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

6.5. KONTROLA ROBÓT RUROWYCH
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie
atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny
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zewnętrzne.
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania:
a)
b)
c)
d)

rzędnych ułożenia kanału;
sprawdzenie uszczelnienia przewodów;
przeprowadzenie próby szczelności przewodu;
jakości użytych materiałów.

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien systematycznie prowadzić badania w zakresie
ich jakości i wyniki dostarczać Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badaniu podlegają:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

parametry komory startowej i końcowej;
ułożenie rury przewodowej;
rzędna i spadek rury przewodowej;
szczelność rury przewodowej;
rzędna i spadek rury przewiertowej;
połączenia rur – jakość spawów.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBÓT BETONOWYCH
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów większych od 1 m2. Izolacje
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe,
oblicza się w metrach.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBÓT RUROWYCH
Rurociągi oblicza się w metrach bieżących bez potrącania kształtek i kołnierzy. Długości i
odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca wszystkie
prace niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po
zakończeniu prac likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
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Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych
i porządkowych.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Zamawiającego.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
b) zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności
c) odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
d) ogólny stan pomieszczeń komór zasuw, w których odbywały się prace montażowe.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w

czasie budowy,
b) dziennik budowy i książkę obmiarów,
c) protokoły wykonanych prób, badań wydajności,
d) świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.
Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją przeciwwodną)
należy zgłaszać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.
W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie
właściwości i części zamiennych;
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
c) badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
d) sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych;
e) sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie
powodujący przenoszenia drgań;
f) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
g) sprawdzenie czystości instalacji;
h) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych obmiarowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-S-10040
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania.
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
czasu wiązania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości
suchej substancji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-B-03264
Projektowanie konstrukcji żelbetowych.
PN-B-06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
PN-B-01801
PN-B-03150/01
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ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
PN-ISO-9000
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i
zapewnienie jakości.
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997
Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24005:1997
Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997
Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997
Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Zmiana
Az1.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i
właściwości.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do badań.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i
żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronny.
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały
Właściwości i wymagania.
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa.
PN-EN 933-4

10.2. INNE
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
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a) 240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
b) 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3)

Arkady, Warszawa 1990 r.
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
Przywołane w niniejszej SST, należy traktować jako integralną część dokumentacji na
równi z Dokumentacją Projektową oraz innymi Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych i
obowiązujących przepisów związanych z pracami objętymi Umową, nie przywołanych
bezpośrednio w Dokumentacji, na równi z wymienionymi w Dokumentacji.
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