
1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 PREFABRYKATY 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykony-

wania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu „ Adaptacja 

budowy boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym w ramach 

Rządowego Programu „Moje boisko – Orlik 2012” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 

B.05.01.00 Płyty kanałowe  

B. 05.02.00 Belki nadprożowe. 

B. 05.03.00 Płyty korytkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Płyty kanałowe  

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 

wytwórni. 

2.1.1. Beton konstrukcyjny B-20 wg SST B.04.01.00 

2.1.2. Podbeton B-10 wg SST B.04.02.00 

2.1.3. Stal zbrojeniowa wg SST B.03.00.00 



a)   Wymagania: 

 wady i uszkodzenia 

-  niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

   zagęszczenia betonu, 

-  szczerby i uszkodzenia krawędzi naroży: 

   1. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm 

        na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb płyty 

   2.  wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak  

        1 szt. na jednej krawędzi płyty 

-  zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą 

   przekraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 

-  rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o dł. do 20 mm w odstępach nie 

   mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 

b)    Badania płyt obejmują: 

         -  sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

         -  sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

         -  sprawdzenie ciężaru 

         -  sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 

  c)   Składowanie 

         Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, 

         nie wyżej niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o 

         przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa 

         od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą 

         w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 

   d)   Transport  

          Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością 

          w kierunku jazdy. 

          Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędż środka transportu.  

2.2. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

– wysokość 19 cm 

– szerokość  9 cm 

– grubość   6 cm 



a) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

– długość: do 30 mm 

– ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

b) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

c) Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 

odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2.3. Płytki korytkowe 

Płyty dachowe o wymiarach od 180/60 do 330/60 produkowane z betonu klasy B20 – wg SST 

B.04.01.00 i stali zbrojeniowej AI i AIII – wg SST B.03.00.00 

a) wymagania: 

* wady i uszkodzenia 

– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

zagęszczenia betonu, 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na 

górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty 

** wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na 

jednej krawędzi płyty 

– zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą prze-

kraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 

– rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach 

nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 

b) badania płyt obejmują: 



 sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

 sprawdzenie ciężaru, 

 sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

c) składowanie 

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, 

nie wyżej niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju 

nie mniejszym jak 6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości 

elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w 

odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 

d) transport 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kie-

runku jazdy. 

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.   Wykonanie robót 

5.1  Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie 

 i SST B.0  04.00.00 Roboty betoniarskie. 

5.2. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg 

SST B.08.00.00. 

5.3. Płyty prefabrykowane korytkowe montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak 

wieńce, ścianki ażurowe itp. 

Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 5 

cm. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 

punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

– dla B.05.01.00 – 1 m2 wykonanych płyt 



– dla B.05.02.00 – 1 m wykonanego nadproża 

– dla B.05.03.00 – 1 m
2
 wykonanych płyt. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 

B.05.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje 

wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt.  

B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wyko-

nanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

B.05.03.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m
2
 płyt, która obejmuje wykonanie 

i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 


