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I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem systemowych stropów gęstożebrowych dla zadnia pn.:  
„REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ NAZWĄ 
„UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZEZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I 
ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE”. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z wykonaniem systemowych stropów gęstożebrowych. 

 
Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu stropów gęstożebrowych np. RECTOR lub 
równoważnych, zgodnie z projektem i wytycznymi montażu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza SST obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu gęstożebrowego: 
- ustawienie podpór montażowych, 
- montaż stropu, 
- ułożenie zbrojenia, 
- przygotowanie i układanie mieszanki betonowej 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót powinny być 
zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i 
inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany do weryfikacji poprawności 
wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia informacji dotyczących odpowiedniej jakości 
materiałów. 
 
Belki strunobetonowe 
Strunobetonowe belki stropowe produkowane w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprężanie 
betonu odbywa się przez wstępne napięcie stalowych splotów, początkowe naprężenie ma za zadanie 
przeciwstawiać się rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia długotrwałe. Belki dostępne są w długościach 1,0 
- 10,Om co 10cm. Wykonane są z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotów. W zależności od długości 
wyróżnia się belki typów: 
RS 1115,RS 112,RS 113,RS 114,RS 115,RS 136iRS 138. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach: 50 MPa.  
Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 
Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 
 
Pustaki betonowe 
Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez użycia żużli, o wysokiej wytrzymałości. Przy wieńcach pustaki 
deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. Dostępne typy pustaków RP 8, RP 12, RP 15, RP 16, 
RP20, RP25. 
 
Ewentualne szalowanie (wymiany) 
Deski lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami jakie powinno 
spełniać drewno do wyrobu szalunków. 
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Zbrojenie 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli wynika to 
z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
 
Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
Beton 
Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do betonu 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane im wymagania. Do wykonan ia 
stropów zaleca się używanie betonu klasy C 25/30. Wykonawca zobowiązany jest zamówić beton dokładnie tej 
klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o jego jakości 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia materiałów oraz nie wywoła 
zagrożenia pracowników. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją projektu. 
Standardowo do wykonania w/w. systemów stropowych należy użyć: - podpory montażowe (słupki i rygle), 
systemowe lub inne, 
- deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne, 
- rusztowania pomocnicze, 
- piła do docinania pustaków lub belek, 
- żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje,  
- sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów lub 
możliwości dojazdu do budynku. 
Belki stropowe należy transportować i składować w rzędach po 10szt, każdorazowo na drewnianych 
przekładkach dostarczonych przez producenta. Dla długości belek 1,0 - 5,0m należy stosować dwie przekładki w 
odległości nie większej niż 50cm od końców belek. Dla rozpiętości powyżej 5,0m zaleca się stosować trzy 
przekładki drewniane (na środku i na końcach belek). Przekładki w poszczególnych rzędach w stosie powinny 
być ustawione w jednej linii dokładnie jedna nad drugą. 
Jeden stos belek nie powinien przekraczać 10 rzędów po 10 belek. Stosy belek powinny być składowane na 
równym i utwardzonym podłożu, tak aby nie mogło dojść do przewrócenia lub „wgniecenia" stosu w grunt. 
Rozładunek belek lub ich transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się urządzeniem dźwigowym lub 
HDS za pomocą pasów lub trawersu po max 10 szt. każdorazowo. 
Pustaki stropowe powinny być transportowane i składowane na drewnianych paletach dostarczonych przez 
producenta. Rozładunek i transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się przy pomocy urządzenia 
dźwigowego lub HDS. 
Wszystkie prace związane z transportem materiałów powinny odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa nie powodując zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. 
Na każdej belce lub palecie pustaków umieszczona jest etykieta opisująca podstawowe parametry i typ 
materiału, zgodna z dostarczonym przez firmę dokumentacją. 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 
pojazdy do tego przystosowane. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i uzgodnieniami z 
inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
 
Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 
Belki z betonu sprężonego umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku tradycyjnych belek 
żelbetowych. Belki można mocować na ścianach przed rozstawieniem podpór. 
Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem kolejności 
wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi zasadniczo 5 
cm, z tym że może ona być zarówno większa, jak i mniejsza. W przypadku bezpośredniego oparcia na ścianach 
ceramicznych wynosi 5cm, na ścianach z betonu komórkowego 7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem 
ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystających splotów). 
W przypadku kotwienia w istniejących ścianach oparcie belki nie powinno byś mniejsze niż 7cm, a głębokość 
wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niż 15cm. . W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, 
zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego deklowanego wypełnienia stropowego, co umożliwi 
odpowiednie rozstawienie belek. 
Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi wybranego producenta stropów oraz projektem 
montażowym, zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 
 
Podpory montażowe 
Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i bezpodporowo. Ilość i 
rozmieszczenie podpór montażowych wynika z rysunku montażowego stropu. Stemple stawia się po osadzeniu 
belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa 
rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od 
reakcji z pasa podpory montażowej podanej na rysunku montażowym oraz nośności użytych stempli i przekroju 
pasa podpór. W uproszczeniu można uznać, iż bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m 
(co drugie-trzecie żebro stropowe). Stemple powinny stać na utwardzonym podłożu (zaleca się stosowanie 
belki podwalinowej). 
Zasadniczo podpory montażowe można demontować po upływie 28 dni od betonowania. Dopuszcza się 
skrócenie tego okresu do 14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, że na stropie nie będą prowadzone 
żadne prace. Jeżeli na stropie będą prowadzone kolejne prace demontaż stempli powinien nastąpić nie 
wcześniej niż 21 dni od betonowania. Jeżeli strop będzie obciążony podporami montażowymi ze stropu wyższej 
kondygnacji podpory montażowe powinny stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontaż 
stemplowania od najwyższych kondygnacji do najniższych. 
 
Wykonywanie deskowań otworów w stropie 
Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla przeprowadzenia 
przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz umieszczenia wymianu. 
Obciążenia przejmowane przez wymiany są przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w stropie (belki 
tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się na wymianie wykonanym na 
budowie. Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie i obciążeń wywieranych na 
wymian. W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 
rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), podwójna belka w tężniku z każdej strony prześwitu w 
stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany należy wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi. 
 
Wykonanie wypełnienia stropowego 
Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno 
poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
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powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
 
Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych) 
Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów stalowych z 
zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania się 
obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz eliminuje konieczność wykonania 
żebra rozdzielczego. Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad 
belkami (po jednej sztuce nad każdą belka). Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. 
Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. 
Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej. 
 
Betonowanie 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy Ze 
względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Należy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu 
odpowiedni rozgarniając go i wibrując. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: atesty jakościowe wbudowanych elementów, dokumenty pomiarów cech 
geometrycznych, protokoły odbiorów robót. 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Poprawnego wykonania podpór montażowych i ich jakość 

 Prawidłowego rozłożenia elementów (belek i pustaków) stropu 

 Ewentualnych szalunków 

 Zbrojenia 

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

 Dokładności prac wykończeniowych 

 Pielęgnacji betonu. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem i wytycznymi firmy produkującej 
systemowe elementy stropu. 
Odbiór wstępny wykonania stropu powinien być wykonany przed zalaniem betonu i obejmować: 
- poprawność ułożenia belek i wypełnień (pustaków), 
- poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych, 
- poprawność ustawienia podpór montażowych. 
Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i usunięciu podpór montażowych lecz przed 
zasłonięciem stropu okładzinami. 
 
IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 
6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 (U) Zmiana A2 
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 
PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 
odbicia 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie 
liczby odbicia 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej strukturze 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004 
 
 
 

 


