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1. Instalacja wodociągowa
1.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa - zakres robót:


Wykonanie bruzd



Ułożenie przewodów wraz z mocowaniem



Zatynkowanie bruzd



Montaż zaworów odcinających i przelotowych



Montaż osprzętu sanitarnego



Wykonanie podejść dopływowych z mocowaniem



Płukanie instalacji wodociągowej



Próba szczelności instalacji wodociągowej

1.2. Kod CPV
45332200-5
1.3. Montaż instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych
System instalacyjny z materiału polipropylenowego składa się z zestawu rur i kształtek z tworzywa
sztucznego przeznaczonego do wzajemnego łączenia poprzez zgrzewanie.
W skład systemu wchodzą także rury stabilizowane specjalną wkładką aluminiową, przez co
charakteryzują się one mniejszą podatnością na wydłużenia spowodowane zmianami temperatury.
Rury stabilizowane stosowane są do wykonywania instalacji ciepłej wody jak i instalacji centralnego
ogrzewania. W skład kompletnego systemu instalacyjnego z rur polipropylenowych wchodzą
następujące elementy:


rury w postaci odcinków,



rury w postaci zwojów,



kształtki do połączeń zgrzewanych z rurami,



złączki przejściowe z gwintami rurowymi, umożliwiającymi łączenie systemu z polipropylenu z



rurami i łącznikami stalowymi gwintowanymi,



zawory grzybkowe i kulowe,



elementy mocujące,



narzędzia do zgrzewania,



narzędzia do ciecia i obróbki rur,



elementy dodatkowe.

Polipropylen jest chemicznie odporny na działanie większości związków chemicznych, zarówno
organicznych jak i nieorganicznych. Ograniczenia w stosowaniu tego materiału odnoszą się do
substancji silnie utleniających, takich jak stężony kwas siarkowy, azotowy, chlor, brom i pochodne.
Promieniowanie ultrafioletowe może wpływać niekorzystnie na wyroby z polipropylenu i w związku z
tym elementy wykonane z tego materiału powinny być odpowiednio zabezpieczone za pomocą izolacji

lub przez nałożenie innej powłoki ochronnej. Wymóg ten dotyczy jedynie elementów instalacji
narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne podczas dłuższego okresu czasu.
Polipropylen kumuluje elektryczność statyczną na powierzchni materiału i w związku z tym nie należy
go stosować do przesyłania płynów łatwopalnych i wybuchowych.
Rury wchodzące w skład systemu instalacyjnego są oznaczone zgodnie z normą DIN 8077 i
8078. Kształtki i łączniki wchodzące w skład systemu są oznaczone poprzez podanie nazwy oraz
średnicy zewnętrznej rury do której są one przystosowane. W przypadku kształtek przejściowych
wyposażonych z jednej strony w połączenie gwintowane wymienione oznaczenia znajdują się tylko ze
strony przeznaczonej do połączenia zgrzewanego. Natomiast od strony części gwintowanej kształtki w
tworzywie wytłoczona jest średnica połączenia gwintowanego. Współczynnik rozszerzalności liniowej
α rur z polipropylenu wynosi 0,18 mm/m*K. W przypadku rur stabilizowanych (z wkładką) aluminiową
współczynnik ten jest o wiele mniejszy i wynosi 0,035 mm/m*K.
W instalacjach wykonywanych z rur polipropylenowych występują większe wydłużenia na
skutek wpływu zmieniających się temperatur w porównaniu do tradycyjnych instalacji z rur stalowych
czy miedzianych. Zjawisko to należy uwzględnić w toku projektowania poprzez zastosowanie
niezbędnych kompensacji.

1.4. Montaż instalacji wodociągowej
Instalacje wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych wykonany jest w sposób tradycyjny z
rozdziałem dolnym. Przewody instalacyjne montowane są z reguły pod stropem pierwszej kondygnacji
które doprowadzają wodę do poszczególnych pionów instalacyjnych.
Piony rozprowadzają wodę na poszczególne kondygnacje budynku, skąd poprzez przyłącza woda jest
dostarczana do poszczególnych punktów czerpalnych. Przewody wodociągowe będą montowane w
bruzdach oraz w szachtach instalacyjnych.

1.5. Technika zgrzewania
Rury i złączki polipropylenowe łączone są ze sobą poprzez zgrzewanie. Zgrzewanie w tym wypadku
nazwane jest polifuzyjnym polega na wzajemnym przetopieniu cząsteczek materiału zewnętrznej
powierzchni rury i wewnętrznej powierzchni złączki, po wcześniejszym rozgrzaniu ich do temperatury
maksymalnej 280 st.C. Prawidłowo wykonany zgrzew charakteryzuje się powstaniem podwójnego
pierścienia z nadmiaru materiału na całym obwodzie łączonych elementów i wykazuje po przecięciu
brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego połączenia.
Do łączenia elementów stosuje się zgrzewarki przystosowane do pracy pod napięciem 230V. W
przypadku łączenia rur stabilizowanych należy usunąć zewnętrzną powłokę tworzywa wraz z warstwą
aluminiową na długości planowanego połączenia za pomocą specjalnego zdzieraka.

1.6. Inne uwagi

Przewody instalacji wykonane z polipropylenu należy mocować do elementów konstrukcyjnych
budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odstępy pomiędzy poszczególnymi podporami
powinny być tak dobrane, aby była zapewniona kompensacja przewodów. Umiejscowienie podpór
stałych wynika z lokalizacji kompensatorów oraz jest wymagane przy punktach czerpalnych.
W przypadku instalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia ( filtry, wodomierze,
osadniki, itp.) należy przewidzieć przed i za nim podpory stałe lub przesuwne.
Izolacja instalacji. Przewody wykonane z rur polipropylenowych należy izolować z następujących
względów:


ze względu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyższanie temperatury przesyłanej
wody – dotyczy instalacji zimnej wody.



ze względu na obniżenie temperatury przesyłanej wody – dotyczy przewodów instalacji ciepłej
wody oraz centralnego ogrzewania.

Izolacje termiczne otulinami należy wykonać zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej.
Średnica otulin powinna odpowiadać średnicom przewodów. Sposób mocowania otulin na
przewodach powinna być zgodna z zleceniami producenta. Do izolowania instalacji z polipropylenu
można stosować wszystkie rodzaje materiałów izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, norma

PN -85/B-02421. Niezależnie od wymienionych powodów instalacja

wodociągowa wraz z wbudowaną armaturą powinna zostać zabezpieczona przed możliwością
powstawania i rozprzestrzeniania się hałasów i drgań. Poziom dźwięku nie powinien przekraczać
dopuszczalnych wartości określonych w normie PN-87/B-02151/02.

1.7. Badanie szczelności oraz płukanie instalacji
Przed oddaniem instalacji do użytku należy dokonać płukania instalacji oraz wykonać próbę
szczelności. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wymagane
ciśnienia próbne:


instalacja wody zimnej ora ciepłej - 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze,



instalacja centralnego ogrzewani - najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i
ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

2. Kanalizacja sanitarna
2.1. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – zakres robót


Ułożenie rurociągów: z rur kanalizacyjnych PVC typ średni D 110 i D 75, D 50.



Wykonanie podejść odpływowych do umywalek, zlewozmywaków, natrysków, muszli
ustępowych.

2.2. Kod CPV

45332300-6
2.3. Określenia podstawowe


Instalacja kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania
nieczystości gospodarczych i fekalnych z budynków mieszkalnych i innych obiektów
budowlanych.



Przybory sanitarne i wpusty służące do przyjmowania i odprowadzania ścieków;



Podejścia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzające ścieki z przyborów i wpusty do pionów
kanalizacyjnych ( przewodów spustowych) lub przewodu odpływowego;



Piony kanalizacyjne odprowadzające ścieki dopływające podejściami ze wszystkich kondygnacji
danej części budynku do przewodów poziomych;



Przewody odpływowe lub przewody zbiorcze (poziomy), łączące jeden lub kilka pionów z
kanalizacją zewnętrzną lub innym odbiornikiem;



Przewody wentylacyjne to przewody łączące instalację kanalizacyjną ścieków bytowogospodarczych z atmosferą, służące do wentylowania tej instalacji oraz wyrównania ciśnienia



Zamknięcia wodne - urządzenia zabezpieczające przed wydostawaniem się gazów z instalacji
kanalizacyjnej;



Czyszczaki - elementy instalacji umożliwiające dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia;



Średnica, która jest zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.



Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości
ścianki rury wyrażonej w milimetrach.



Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią
rur. Jest on wyrażony zależnością: S = DN-e/2e DN - średnica nominalna zewnętrzna,

e - nominalna

grubość ścianki.


Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR = DN/e



Nawodniona instalacja p.poż . z rur i kształtek ze stali ocynkowanej z zaworami hydrantowymi  25
z wężem półsztywnym i prądownicą, w obudowie stalowej.

2.4. Uwagi
Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1 należy wykonywać zgodnie z projektem budowlano
wykonawczym instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych, W przypadkach wymagających uściśleń lub
wyjaśnień lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub
proponowanym przez Wykonawcę zakresie Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub

firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji wodociągowo kanalizacyjnych oraz generalnego projektanta pod rygorem nieważności.

3. Instalacje centralnego ogrzewania
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania - zakres robót:


Wykonanie wnęk pod szafki rozdzielaczowe



Montaż szafek wraz z rozdzielaczami



Ułożenie przewodów wraz z mocowaniem



Montaż grzejników



Wykonanie podejść do grzejników



Montaż zaworów termostatycznych i odpowietrzających



Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania

3.2. Kod CPV
45332200-5
3.3. Montaż instalacji c.o.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją
Projektową. W najniższych punktach zamontować

zawory spustowe, a w najwyższych

odpowietrzniki automatyczne. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Grzejniki
należy zamontować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od
podłogi 10 cm. Grzejnik należy zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych
w

sposób

umożliwiający

wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej nie dopuszcza się

prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i
powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle . Grzejnik ustawiony przy
ścianie

należy

montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do

powierzchni ściany lub wnęki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego
odpowietrzenia. Grzejnik należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakończenia robót wykończeniowych. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Wykonanie izolacji cieplnej należy
rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Izolacja rurociągów
poziomych wykonać wg PN-85/B-02412 pianką poliuretanową, Izolacja rur z pianki poliuretanowej
wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253. Przewody instalacyjne mogą być prowadzone :


na wierzchu ścian,



pod tynkiem,



w bruzdach instalacyjnych,



w szachtach / kanałach / instalacyjnych,

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy ) wykonuje się w tulejach
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie.

3.4. Montaż grzejników i armatury
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była Armaturę
na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem
kierunku przepływu na armaturze. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości
ustawić w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej
przechodzącej przez oś przewodu. Grzejniki wieszamy na uchwytach będących w zestawach grzejnika.
Podłączenia do instalacji odbywa się za pomocą zaworów grzejnikowych. W grzejnikach płytowych
zawory termostatyczne są w zasadzie wbudowane fabrycznie. Jedynie dodatkowo trzeba zamontować
głowicę zaworu termostatycznego’ Po montażu grzejników trzeba przeprowadzić próbę na gorąco
wraz z regulacją nastaw zaworów termostatycznych. Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie
instalacji wykonać zgodnie z PN – 91/B – 02420.

3.5. Odbiór instalacji c.o.
Przy sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, w przypadku zastosowania
miedzi kontroluje się w szczególności :


użycie właściwych materiałów i armatury,



prawidłowość wykonania połączeń



prawidłowość zastosowania i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych.



Prawidłowość zastosowania i montażu elementów kompensacji wydłużeń.

Wykonanie obowiązkowych prób szczelności należy poprzedzić napełnieniem

instalacji wodą

bezwzględnie poprzez zainstalowany filtr siatkowy spełniający wymagania dotyczące wielkości oczek.
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być poddana płukaniu w celu usunięcia
zanieczyszczeń. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ( tom II ) na ciśnienie robocze + 0,2 Mpa lecz co
najmniej 0,4 Mpa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można
przystąpić do zakrycia bruzd i kanałów. W ogrzewaniach grzejnikowych podwyższanie temperatury
wody zasilającej może następować w tempie 5 st.C na godzinę.
Po 3 dobowym okresie działania można przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw należy
wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Następnie należy dokonać pomiaru
temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i
powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. Pomiary należy przeprowadzić po 3
dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach.

Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od + 5 st.C.
Regulację można uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczą się w granicach – 1 st. C + 2 st. C od temperatur założonych w projekcie.
Jeśli odstępstwa są większe, należy przeprowadzić analizę przyczyn i poprawić regulację albo usunąć
usterki wykonawcze lub projektowe.
Z przebiegu badań należy sporządzić protokół, który stanowi dokument upoważniający do odbioru
instalacji.

4. Wentylacja mechaniczna
4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej - zakres robót:


Wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych



Montaż centrali wentylacyjnej



Montaż okapu kuchennego



Montaż izolowanych kanałów wentylacyjnych wraz z punktami nawiewnymi i wywiewnymi



Montaż izolowanych kanałów wentylacyjnych – punkty czerpne i wyrzutne



Regulacja instalacji

4.2. Kod CPV
45331000-6
4.3. Przewody wentylacyjne
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym
powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów
wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów
prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia
przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

4.4. Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta
powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w
sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć

szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być
ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

4.5. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

4.6. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały
powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.
4.7. Odbiór instalacji wentylacji mechanicznej


Próbny ruch całej instalacji wentylacji



regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych,



nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno–klimatyzacyjnych



nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających,



przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej,



przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

5. Roboty ziemne
5.1. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
5.2. Kod CPV
45110000 - 1
5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy poprzez inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej.
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów wykonać za pomocą deskowania
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:


w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1



w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25



w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:


w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.



naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.



stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.

5.5. Materiały i sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów
budowlanych itp. Grunt należy zagęścić do wskaźnika 0.97. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno
być wykonane warstwami o grubości:


0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,



0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

5.6. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte w opracowaniu projektowym podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
5.7. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. Zbrojenie betonu
6.1. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
6.2. Kod CPV
45262310-7
6.3. Stal zbrojeniowa
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

St0S-b
St3SX-b

mm
5,5-10
5,5-40

34GS-b

6-32

Granica
plastyczna
MPa
220
240
410

Wytrzymałość
Wydłużenie Zginanie na
trzpienia średnica
rozciąganie
MPa
%
d - próbki
310-550
22
d = 2a(180)
370-460
24
d = 2a(180)
min. 590

16

d - 3a(90)

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


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



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

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:


jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,



jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

6.4. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:


znak wytwórcy,



średnicę nominalną,



gatunek stali,



numer wyrobu lub partii,



znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być
następujący:


na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,



odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,



pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.

6.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
6.6. Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:


nie ma zaświadczenia jakości (atestu),



nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,



stal pęka przy gięciu.

7. Beton
7.1. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
7.2. Kod CPV
45262311 - 4
7.3. Materiały
7.3.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki
„35" - do betonu klasy wyższej niż B20. Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym
składem:


zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%



zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%



zawartość alkaliów do 0,6%



zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%



zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

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


oznaczenie



nazwa wytwórni i miejscowości



masa worka z cementem



data wysyłki



termin trwałości cementu

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
7.3.3. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
7.3.4. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. Bieżąca kontrola
podstawowych parametrów cementu - wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z
dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania
podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:


oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
7.3.5. Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:


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



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

Dodatkowo:


Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.



Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.



Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.



Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych składach otwartych,



po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.



Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

7.3.6. Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny być większe niż:


1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:


składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000



kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001



zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,



zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
7.4. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).
7.5. Transport
7.5.1. Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
7.5.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia
+ 30°C.
7.6. Wykonanie robót.
7.6.1. Zalecenia ogólne.


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



Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

7.6.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:


2% - przy dozowaniu cementu i wody



3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
7.6.3. Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie
jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

7.6.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość
ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy

wykonywaniu

konstrukcji

monolitycznych

należy

przestrzegać

dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:


w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do
40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,



przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.

7.6.5. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:


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



Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.



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



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



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



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



Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.

7.6.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym
przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego i obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania, W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
7.6.7. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
7.6.8. Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi ws2ystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, badania powinny obejmować:


badanie składników betonu



badanie mieszanki betonowej



badanie betonu.

7.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
7.7.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni.
7.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
7.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

7.8. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.


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



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



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



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



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.



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



Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

7.9. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji.


Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;



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



pęknięcia są niedopuszczalne,



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



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



równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być
większe niż 2 mm.

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:


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



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



wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

7.10.

Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
8. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.



PN–B-76001:1996 próby szczelności Instalacji wentylacji.



Kanały i kształtki wykonywać należy w oparciu o normę PN-B-03434.



Odbiór robót związanych z montażem instalacji wentylacji należy dokonać zgodnie z PN–EN
12599. Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Procedura odbiorowa została opisana w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5.



Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych, opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 5.



Montaż instalacji czynnika prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

9. Przepisy prawne


Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi
zmianami



Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)



Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



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



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



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



PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.



PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.



BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.



PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne



PN-EN 206-1:2003 Beton.



PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.



PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.



PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.



PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

