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XIII. OCIEPLENIE ELEWACJI.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
(STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  adaptacji  i 
modernizacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót tynkarskich elewacyjnych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

2. Materiały

Zaprawy klejące - używa się ich do mocowania styropianu lub wełny do ścian. Do
każdego z tych materiałów stosuje się inną, specjalnie do niego przystosowaną
zaprawę.
Kołki - stosuje się je by mieć pewność, że materiał ociepleniowy nie oderwie się od
muru. Do styropianu używa się kołków rozprężnych o trzpieniu z tworzywa
sztucznego. Wełnę mocuje się kołkami z trzpieniem metalowym.

Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa się nimi powierzchnię
zamocowanych płyt styropianowych lub z wełny. Funkcję tych zapraw pełnią
niejednokrotnie zaprawy klejowe, używane do mocowania ocieplenia.

Siatki zbrojone - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed
uszkodzenie i  nadanie odpowiedniej  wytrzymałości  tynkowi.  Najlepsze są  te  wykonane z 
włókna  szklanego.  Gorsze  właściwości  mają  siatki  z  polipropylenu.  Wytrzymałość  siatek 
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zależy  w dużej  mierze  od  ich  masy.  Polecane  są  więc  takie,  których  1  m2 waży 140 g. 
Średnica oczek powinna mieć od 3 do 5 mm. Siatkę wtapia się w zaprawę między pierwszą a 
drugą jej warstwę. Musi być ona równomiernie otulona zaprawą i  w żadnym miejscu nie 
może z niej wystawać.

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie - nie są nieodłączny elementem systemów, ale 
niektórzy  producenci  wzbogacają  o  nie  swoją  ofertę.  Nanosi  się  je  przed  tynkowanie  na 
powierzchnię zaprawy klejowej z zatopioną siatką. Mają za cel po przyczepność tynku.

Styropian samogasnący FS 15 gr.10 cm.

Tynk mineralny cienkowarstwowy „kornik”

3.Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne" .
Roboty tynkarskie prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonanie ocieplenia ścian

Przed przystąpienie do wykonania ocieplenia należy dokładnie oczyścić ściany ze starych
powłok malarskich, o ile te się łuszczą. Podłoże dobrze jest także zagruntować, dzięki czemu
stanie się ono bardziej zwarte i stabilniejsze. W nowo posadowiony budynku prace te mogą
okazać się zbędne, choć gruntowanie podłoża zawsze jest wskazane. Podczas układania
styropianu od dołu musimy uważać, by pracując na wyższych partiach ściany przypadkiem
nie zniszczyć ocieplonego już obszaru (zaczepiając rusztowaniem lub chlapiąc kleje ).
Ułożenie  pierwszej  warstwy  styropianu  ułatwi  zastosowanie  listwy  startowej,  która  po 
wypoziomowaniu i przykręceniu do ściany będzie stanowiła oparcie dla pierwszej warstwy.
Płyty styropianu przymierzamy do ściany zaczynając do naroża. W razie potrzeby za pomocą
ostrego noża przycinamy je do pożądanych wymiarów. Jednocześnie możemy przymierzyć
kilka płyt styropianowych, dzięki temu łatwiej będzie na wyrobić każdą porcję zaprawy
klejowej, bez obawy, że zacznie ona twardnieć podczas przymierzania i przycinania
kolejnych płyt. Klej do styropianu należy przygotować i stosować według wskazań
producenta. Najczęściej nanosi się go placka i w kilku miejscach na płytę styropianu oraz
pasmowo na jej obrzeżach i w wyznaczony miejscu przyciska całość do powierzchni ściany.
Styropian po stwardnieniu kleju mocuje się jeszcze mechanicznie. Wiertarką z wiertłem
o grubości dostosowanej do grubości kołków nawiercamy przez przyklejoną płytę otwory
w ścianie. W otwór wsuwamy kołek, następnie w kołek wsuwamy plastikowy (lub metalowy)
trzpień, który na ścisk dobijamy młotkiem. Kołki wystarczy stosować po skosie w przeciw -
ległych narożnikach płyty styropianowej. Powinny być one zakotwione w ścianie na około
6 cm. W analogiczny sposób mocujemy do ściany każdą kolejną płytę. Pamiętać należy

87



o tym, że obrzeża płyt sąsiadujących ze sobą w pionie muszą być ułożone w mijankę. Aby
uzyskać ten efekt, wystarczy układać na przemian warstwy poziome od narożnika ściany -
zaczynając raz od całej, raz od przeciętej na pół płyty. Kolejny etap prac to wykonanie
warstwy zbrojącej. Styropian jest mało odporny na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
wykonanie jej jest niezbędne. Zbrojenie stanowi siatka wykonana z włókna szklanego.
Odpowiednio przycięty fragment siatki przyklejamy do styropianu, najczęściej tym samym
Klejem,  który  uprzednio  mocowaliśmy  do  ściany  styropian.  Pacą  metalową  należy 
rozprowadzić klej na styropianie i po prostu wtopić w niego siatkę. Przechodzącą przez oczka
siatki  zaprawę należy wygładzić  pacą tak,  by zbrojenie było dokładnie zakryte.  Wszelkie 
ścian zabezpieczamy przed uszkodzeniami za pomocą specjalnych metalowych narożników z 
wtopionymi fragmentami siatki. Pomogą na one także wykonać idealnie proste i ładne kanty 
nie tylko na narożach ścian, ale także wokół okien czy na wysokości cokołu. Narożniki także 
wtapiamy  w  klej.  Warstwa  zbrojąca  nie  posiada  wystarczającej  odporności  na  działanie 
czynników  atmosferycznych,  dlatego  należy  ułożyć  na  niej  cienkowarstwowy  tynk 
dekoracyjny.  Pod  tynk,  w  zależności  od  składników  systemu,  powinno  się  zastosować 
warstwę gruntującą - konkretny materiał w ramach systemu poleci nam producent.

5.3. Przygotowanie podłoża pod tynk

Podłoże  powinno  być  suche,  gładkie,  równe,  trwałe  i  wolne  od  środków 
antyadhezyjnych. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować odpowiedni i preparatami 
gruntujący i zalecanymi przez producenta masy tynkarskiej. Podłoża wykonane z zaprawy 
klejącej przeznaczonej do zatapiania siatki z włókna szklanego nie mogą być młodsze niż 3 
dni.

5.4. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego

Na wcześniej  odpowiednio  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  nanosimy  wyprawę  w 
cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie 
zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy ją dowolnie fakturować 
przy  pomocy  pacy  plastykowej.  Tynk  może  być  zacierany  we  wszystkich  kierunkach. 
Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając "mokre na mokre". W 
przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ponownie intensywnie wymieszać, nie
dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania
tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia i zbyt
wysokiej wilgotności. Temperatura pracy od +5°C do + 25°C.
Malowanie tynku możemy rozpocząć w czasie nie krótszy niż 4 tygodnie od nałożenia.

6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych. 
Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  przedstawionymi  powyżej. 
Odbiór tynku obejmuje sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegającego na :
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia masy tynkarskiej, jednolitego natężenia barw, braku
prześwitu, braku plam ,smug, zacieków, itp.

9.Podstawa płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej 
„Wymagania Ogólne".

10.Przepisy związane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002  Tynki  i  zaprawy  budowlane  -  Masy  tynkarskie  do  wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12:Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i  obrzeża.  Definicje,  wymagania i  metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń.
 PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 2:Tynkowanie zewnętrzne
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
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XIV. NAWIERZCHNIE

Opaska z brukowej kostki betonowej.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie adaptacji i 
modernizacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2.Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowy jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.2.3.Kształt,wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm.
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm.
- na grubości ± 5 mm.

2.3.Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej  niż  „32,5R".Zaleca  się  stosowanie  cementu  o  jasny  kolorze.  Cement  powinien 
odpowiadać wymaganiom PN -B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN -B-06712. Uziarnienie
kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1"i odpowiadać wymaganiom PN -B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowy wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
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3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min.0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na  stanowisko,  gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi 
spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio 
na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  0,35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN -B-06712. Grubość
podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4.Warstwa odsączająca

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  dla  wykonania  chodnika  przewidziana  jest  warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określony i w specyfikacji
technicznej „Warstwy odsączające i odcinające".

5.5.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru, wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczysty w taki
sposób, aby szczeliny między kostka i wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a 
następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku środka.  Do zagęszczania 
nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża.

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta.

 o szerokości do 3 m ±1 cm,
 o szerokości powyżej 3 m ±2 cm,

- szerokości koryta ±5 cm .
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i 
podłużnych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  pkt.  5.3 
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej specyfikacji technicznej:

pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór)i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę  punkty  charakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i  wymagania  i  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
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„Wymagania Ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,
wykonanie podsypki,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczenie i wypełnienie szczelin
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi sa ochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

9.2. Obrzeża betonowe.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie adaptacji i 
modernizacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1.Obrzeża chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

95



1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2.Materiały

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

2.2.Stosowane materiały

Materiałami stosowany i są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
żwir lub piasek do wykonania ław,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1 – G - l,
- gatunek 2 – G - 2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszko obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.4.2.Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm ,szerokość 5 cm ,długość min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.4.3.Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN -B-06250, klasy B 25 i B 30.
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2.5.Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN  -B-11111,  a  piasek 
wymaganiom PN-B-11113.
Materiały  do  zaprawy  cementowo  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w 
specyfikacji technicznej „Krawężniki betonowe". 

3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"

4.2.Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  min.  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczenie się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej „Krawężniki
betonowe".

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN -B-06050.
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem 
szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
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Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława)ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę)  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  żwirem  lub  piaskiem  i  zagęszczeniem  z 
polewanie wodą.

5.4.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonany  podłożu  w  miejscu  i  ze 
światłem (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodny  z 
ustaleniami  dokumentacji  projektowej.  Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo 
- piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie należy oczyścić i zwilżyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania 
Ogólne".

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpienie  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach 
elementu, zgodnie z wymagania. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm,  zgodnie  z 
ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie  kątów  prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie 
kątownika  do badanego naroża  i  zmierzenia  odchyłek z  dokładnością  do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
koryto pod podsypkę (ławę)- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub  piasku  - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy 
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,
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-  wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr)ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i wymagania i Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie
tolerancji, dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.Przepisy związane

10.1. Normy
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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