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452-2   KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanychzwiązanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w Węglińcu 
przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iŜ 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-ułoŜeniem nadproŜy prefabrykowanych, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
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materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
2.2 Prefabrykowane nadproŜa Porotherm 

Ceramiczna-Ŝelbetowa belka nadproŜowa Porotherm 23.8. Charakteryzuje się duŜą wytrzymałością, 
nie wymaga nadmurowywania. 

Wysokość 238 mm 
Szerokość 70 mm 
Długość  1000÷3250 co 250 mm
Masa  ok. 36 kg/mb 
 

Ceramiczna-Ŝelbetowa belka nadproŜowa Porotherm 11.5. NadproŜe powstaje poprzez 
nadmurowanie belek nadproŜowych cegłami lub pustakami bądź poprzez nadbetonowanie. 

Wysokość 71 mm 
Szerokość 115 mm 
Długość  750÷3000 co 250 mm
Masa  ok. 16 kg/mb 
 

Ceramiczna-Ŝelbetowa belka nadproŜowa Porotherm 14.5. NadproŜe powstaje poprzez 
nadmurowanie belek nadproŜowych cegłami lub pustakami bądź poprzez nadbetonowanie. 

Wysokość 71 mm 
Szerokość 145 mm 
Długość  750÷3000 co 250 mm
Masa  ok. 19 kg/mb 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
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Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
-samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
-samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadproŜowe mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Belki nadproŜowe 
MontaŜ nadproŜa Porotherm 23.8 
Wykonuje się je z gotowych belek nadproŜowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i 
okiennymi, zarówno w ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych. ZaleŜnie od grubości i 
przeznaczenia ściany, nadproŜe moŜe się składać z roŜnej liczby belek. Głębokość ich oparcia w 
murze zaleŜy od szerokości otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia się węŜszą stroną na 
warstwie zaprawy cementowej o grubości 12 mm. Przy nadproŜach tego typu nie ma potrzeby 
stosowania podpór montaŜowych. 
 
Wkładka termoizolacyjna. 
NadproŜe w ścianie zewnętrznej musi mieć ocieplenie, dlatego pomiędzy belkami (czterema lub 
pięcioma, zaleŜnie od grubości ściany) trzeba umieścić wkładkę termoizolacyjną grubości od 8 do 
12 cm. Zaraz po zmontowaniu na ścianie zestaw belek powinno się mocno skręcić drutem 
wiązałkowym - ze względów bezpieczeństwa, aby nadproŜe nie spadło z muru. 
 
MontaŜ nadproŜy Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 
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NadproŜa wykonywane przy uŜyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak nadproŜa 
Porotherm 23.8, stosuje się do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w róŜnych 
rodzajach ścian. Powinny być one jednak projektowane indywidualnie, poniewaŜ wymaganą 
nośność uzyskują dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustaków lub cegieł pełnych. 
Belki równieŜ układa się na zaprawie cementowej grubości 12 mm. Głębokość ich oparcia w murze 
zaleŜy od szerokości otworu i powinna wynosić minimum 12,5 cm. 
 
Nadmurowanie belek. 
Aby uzyskać wymaganą nośność nadproŜa, belki Porotherm 11.5 i 14.5 nadmurowuje się cegłą 
pełną lub przyciętymi pustakami Porotherm. RównieŜ ten rodzaj nadproŜa zaleŜy od szerokości 
otworu. Gdy nadproŜa nadmurowujemy pustakami Porotherm, wyjątkowo naleŜy zastosować 
spoinę pionową o grubości 12 mm przy połączeniu na pióro i wpust. Podpory montaŜowe moŜna 
usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po upływie 7 - 14 dni. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
 
6.2 Kontrola dokładności montaŜu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montaŜu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 
-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuŜ: +/- 6 mm 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-osiowość ustawienia lub ułoŜenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. 
Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-1 m wykonania nadproŜa, 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproŜa która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
 
 
 


