
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-16

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE
ELEMENTÓWI KONSTRUKCJI STALOWYCH

Kod CPV  45442200-9

ST-11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH                                                 1



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ..................................................................................................................... 3
2. MATERIAŁY .............................................................................................................. 5
3. SPRZĘT .................................................................................................................... 10
4. TRANSPORT ............................................................................................................. 11 
5. WYKONANE ROBÓT .................................................................................................. 11
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 12
7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................... 13 
8. ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................... 13 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 14
10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................. 15

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2                                                 ST-11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym elementów i konstrukcji stalowych 
stalowych dla dla rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w Kościanie na oddział
chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych z dobudową
szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie mających na celu zabezpieczenie
antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynności wykonywanych w
wytwórni.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie przygotowania powierzchni i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania
powłok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorów.
Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych:
– zabezpieczanych całkowicie na budowie,
– zabezpieczanych powłokami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi na
budowie,
– zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych na budowie,
– zabezpieczanych powłokami metalowymi.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InŜyniera.

1.3.1. Wymogi formalne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

MontaŜ i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwo mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwa jakość wykonania.
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w
pkt. 1.3.3.
Wykonawstwo i montaŜ konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:

- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórce i montaŜystę w
świadectwa jakości wykonania
- Konstrukcja stalowa musi bezwzględnie spełniać wymagania odporności poŜarowej stosownie do
klasy odporności poŜarowej budynku w którym zostanie zabudowana. Na wykonawcy konstrukcji
stalowej spoczywa obowiązek dobrania odpowiednich środków zabezpieczających i ich właściwego
zastosowania.
- Kolorystykę powłok malarskich wykończeniowych wykonawca uzgodni z autorem projektu.
- Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić
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z całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji
(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montaŜu konstrukcji).
- Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczegól-
nych opracowań przed przystąpieniem do robót.
- w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu naleŜy uzyskać akceptację projektantów.

1.3.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji
(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montaŜu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektu naleŜy uzyskać akceptacje projektantów.

1.3.3.Dokumentacja związana.
Dokumentacje robót przeciwkorozyjnych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pózn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące
stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badan kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty antykorozyjne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamówienia. Powinny one zawierać miedzy innymi:
– zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych,
– wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i
uszkodzeń powłok malarskich lub metalowych i sposobami ich usunięcia,
– technologie wykonania zabezpieczeń, ich kolejność i miejsce wykonania (w wytwórni czy na
budowie),
– charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajów
powłok i ich usytuowania w obiekcie,
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– określenie liczby i wielkości powierzchni referencyjnych,
– specyfikacje i charakterystykę materiałów koniecznych do wykonania zabezpieczeń
przeciwkorozyjnych, z powołaniem odpowiednich dokumentów odniesienia (normy, aprobaty
techniczne) oraz podaniem pełnych nazw i symboli handlowych wyrobów,
– dla robót tego wymagających plan „bioz”, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
– wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych,
– warunki uŜytkowania i renowacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.
Przykładowe zawartości dokumentacji projektowych dotyczących inwestycyjnych i renowacyjnych prac
przeciwkorozyjnych za pomocą ochronnych systemów malarskich podane są w PN-EN ISO 12944-
8:2001.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami w
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207. poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92. poz. 881).
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. W robotach malarskich przeciwkorozyjnych moŜna stosować:
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
– farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
– farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
– emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
– farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
– emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
– farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
– emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i
PN-C-81609:2002/Ap1:2004,
– farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
– emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
– emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
– farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i
PN-C-81919:2002/Ap1:2004,
– inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom
aprobat technicznych.

2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– utwardzacze do wyrobów lakierowych,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,
– piasek filtracyjny kwarcowy, Ŝwirek filtracyjny, śrut łamany Ŝeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu,
elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
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2.3. Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych naleŜy wykorzystywać wodę odpowiadająca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę.

Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma
lub aprobata techniczna),
– producent dostarczył dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takŜe karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania
wyrobu,
– farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z
pózn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),
– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pózn.
zmianami),
– są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowania powinien się kończyć przed
zakończeniem gwarancji wyrobu).
Przyjecie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy

2.5.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczone całkowicie na budowie.
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji całkowicie zabezpieczanych przed korozja na
budowie stanowią:
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
– dokumenty producenta,
– prawidłowe oznaczenia wyrobów,
– właściwy stan powierzchni elementów.
Na podstawie projektu, dokumentów producenta i oznaczeń sprawdza się, czy dostarczone elementy
odpowiadają zamówieniu.
Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Wyniki sprawdzenia naleŜy zapisać w dzienniku budowy.

2.5.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi i
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi
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Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych powłokami gruntowymi w
wytwórni stanowią:
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające miedzy innymi
zestawienie
elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykę powłok gruntowych wykonywanych w
wytwórni,
– oznakowanie elementów,
– dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki gruntowe (dokumenty powinny zawierać dane o
przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilości warstw oraz grubości powłok
gruntowych).
KaŜda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana z
dokumentami zawierającymi następujące dane:
– nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia,
– nazwę i znak wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów,
– charakterystykę powłok gruntowych (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji,
wyniki oceny grubości powłok),
– liczbę i masę partii elementów.
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych podane w dokumentacji
projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytwórni muszą być zgodne.
Ocenę właściwości powłok gruntowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Kontrola kaŜdej partii elementów obejmuje badania w zakresie:
– grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,
– wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,
– przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.
Właściwości powłok gruntowych powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie,
specyfikacji
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszczalne są uszkodzenia powłok gruntowych nie wymagające naprawy oraz podlegające na
budowie naprawie, a takŜe zabrudzenia, które moŜna usunąć zgodnie z zaleceniami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.
Przyjecie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierającym
wyniki sprawdzenia wszystkich określonych powyŜej danych dotyczących charakterystyki elementów i
powłok gruntujących.

2.5.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytwórni
stanowią:
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające miedzy innymi
zestawienie
elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykę powłok wykonywanych w wytwórni,
– dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki, zawierające dane o powłokach i ich
właściwościach podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze.
KaŜda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana z
dokumentami zawierającymi następujące dane:
– nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia,
– nazwę i znak wytwórcy,
– oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów,
– charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni,
– zakres badan właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytwórni,
– liczbę i masę partii elementów.
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok ochronnych przesłane z wytwórni z
odpowiednimi dokumentami muszą być zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej
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specyfikacji technicznej.
Ocenę właściwości powłok na elementach konstrukcji wykonuje się zgodnie z zaleceniami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla kaŜdej partii elementów musi
obejmować badania w zakresie:
– grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,
– wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,
– przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.
Właściwości powłok powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.
Dopuszcza się określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powłok
malarskich, które podlegają naprawie na budowie oraz zabrudzenia, które moŜna usunąć zgodnie z
zaleceniami projektu.
Przyjecie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierającym
wyniki sprawdzenia wszystkich określonych powyŜej danych dotyczących charakterystyki elementów i
powłok malarskich.

2.5.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwórni.
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji ocynkowanych w wytwórni (cynkowni)
stanowią:
– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające miedzy innymi
zestawienie elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykę powłok cynkowych obejmującą
wymagania w zakresie: obróbki powierzchniowej, odmiany powłoki, jakości, przyczepności do podłoŜa
całkowitej masy powłoki na obu stronach elementu,
– dokumenty z wytwórni (cynkowni), w której wykonano powłoki cynkowe (dokumenty powinny
zawierać dane dotyczące elementów konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podłoŜa i
kąpieli cynkowej według PN-EN ISO 1461:2000).
KaŜda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowę powinna mieć przeprowadzone
badania w zakresie:

A. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad
Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest
połączona z podłoŜem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych.
Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek ŜuŜla cynkowego, a takŜe zgrubienia cynku, jeśli
przeszkadzają w uŜytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszczalne jest występowanie:
– ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów), jeŜeli
powłoka ma załoŜoną minimalna grubość,
– nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej,
– białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.
Dopuszczalne są takŜe ślady po naprawach, jeŜeli łączna powierzchnia podlegająca naprawie, nie
przekracza 0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowało powłoki
nie moŜe przekraczać wielkości 10 cm2. Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki, to dany element
naleŜy ocynkować na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Naprawa powinna być wykonana za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farba z pyłem cynkowym, w zakresie stosowania takich
systemów. MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający
powinien być poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności.
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30 µm większa od wymaganej
według tablicy 1 grubości miejscowej powłoki cynkowej.
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać miejsc nie
pokrytych powłoka chromianowa, przy czym:
– dopuszczalny jest brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w
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miejscach styku z oprzyrządowaniem technologicznym,
– powłoki mogą być bezbarwne lub od jasnoŜółtych do oliwkowobrunatnych, w zaleŜności od rodzaju
chromianowania,
– dopuszczalne jest wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od Ŝółtoniebieskiego do
zielononiebieskiego), a takŜe wygląd matowoszary, jeŜeli jest to odbiciem stanu powierzchni podłoŜa
cynkowego,
– nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubości powłoki
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000. Dopuszczalną minimalną miejscową grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią
naleŜy ocenić według tablicy 1.
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliŜu:
– krawędzi, w odległości mniejszej niŜ 10 mm od krawędzi elementu obrabianego,
– powierzchni przecinanych palnikiem,
– naroŜy.

Tablica 1. Grubość powłok cynkowych

Elementy i ich grubosc
mm

Grubosc miejscowa
powłoki (wartosc
minimalna)
µm

Grubosc srednia powłoki
(wartosc minimalna)
µm

Stal ≥ 6 70 85

Stal ≥ 3 do < 6 55 70

Stal ≥ 1,5 do < 3 45 55

Stal < 1,5 35 45

śeliwo ≥ 6 70 80

śeliwo < 6 60 70

C. Przyczepności
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taka przyczepność do stalowego podłoŜa, aby w wyniku
badania nie wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoŜa powinna być sprawdzana
jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami określonymi miedzy zamawiającym a wykonawca
powłoki.
Przyczepność powłoki cynkowej do podłoŜa (stali) moŜna określić metodą jakościową lub dźwiękową.
Badanie przyczepności metodą jakościową polega na przecięciu powłoki aŜ do podłoŜa rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej naleŜy wykonać cztery rysy
równoległe i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstępach 3 mm. Przyczepność
powłoki naleŜy uznać za właściwą, jeśli Ŝaden z 9 rombów nie odpadł od podłoŜa. Do przeprowadzenia
badania przyczepności powłoki do podłoŜa naleŜy pobrać elementy w ilości 5% losowo wybranych z
kaŜdej partii określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkowa po badaniu naleŜy naprawić
farba z pyłem cynkowym.
Na Ŝądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność moŜna określić
metodą dźwiękową. Badanie przyczepności podłoŜa metodą dźwiękową polega na dziesięciokrotnym
opukaniu kontrolowanego elementu w środku i na końcu, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu
wydawanego dźwięku. Dźwięk pełny metaliczny świadczy o dobrej przyczepności powłoki do podłoŜa.
Dźwięk głuchy świadczy o złej przyczepności do podłoŜa. Młotek powinien mieć powierzchnie kulista o
promieniu 20 mm. Siła uderzenia powinna być taka, aby na powierzchni powłoki nie powstały
widoczne wgłębienia.
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Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki zawarte w dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszą być zgodne.

2.6. Warunki przechowywania materiałów do robót przeciwkorozyjnych.
2.6.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robót przeciwkorozyjnych.
Materiały do robót malarskich antykorozyjnych naleŜy składować na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników
atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła.
Częściowo zuŜyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i uŜyte później, jeŜeli inaczej
nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zuŜyte opakowania powinny być
wyraźnie oznakowane.

2.6.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie
Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy przechowywać na budowie
w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Składować elementy naleŜy na podkładach z betonu,
drewna, kamieni lub stali, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas składowania nie
powinien przekraczać 1 miesiąca.
Dopuszcza się dłuŜsze składowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczeń czasowych,
zachowujących trwałość w przewidywanym okresie składowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powłokami gruntowymi w wytwórni i malowane
na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi
Elementy i konstrukcje stalowe z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach
suchych, zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywać w warunkach bezpośredniego
oddziaływania czynników atmosferycznych. Składować elementy naleŜy na podkładach z drewna,
betonu, kamienia lub stali na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas składowania nie
powinien być dłuŜszy niŜ 2 miesiące. W przypadku dłuŜszego czasu składowania zagruntowane
elementy naleŜy poddać dokładnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń powstałych
podczas składowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje się w takich samych
warunkach jak elementy z powłokami gruntowymi. Przy czym czas składowania tych elementów nie
powinien być dłuŜszy niŜ dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane
Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych naleŜy przechowywać w środowisku o kategorii
korozyjności atmosfery nie większej niŜ C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być
rozmieszczone tak, by nie były naraŜone na uszkodzenia mechaniczne.
Składować elementy naleŜy na podkładach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych składowane w pakietach, niezaleŜnie od stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny być poprzekładane drewnianymi
przekładkami o wysokości umoŜliwiającej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego
ich transportu.

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą
być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robót.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawów malarskich.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Przykładowy sprzęt i narzędzia do wykonania robót przeciwkorozyjnych:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
– spręŜarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
– pędzle i wałki,
– urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna,
– drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do
wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część „WymaganiaOgólne”.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Materiały malarskie naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 „Wy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno być zgodne normami oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich..
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości , układu geometrycznego i wymiary konstrukcji.

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z
wykonywania podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach
inŜynieryjnych.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy,
do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów inŜynieryjnych,
dokonuje InŜynier. Wykonawca nie moŜe przenieść wykonywania zabezpieczenia
antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niŜ zaakceptowany przez InŜyniera bez zgody
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InŜyniera.

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz
zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +
5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna
powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niŜ 80%.

5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej
rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, naleŜy powierzchnię
przedmuchać spręŜonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie:
- stanu podłoŜa,
- temperatury,
- wilgotności.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna
.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta.
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materiałów malarskich:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza.
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez InŜyniera.
Przystąpienie od kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InŜyniera do Dziennika Budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.

Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta.
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, sprawdzenie
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dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z
wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kijku pomiarów w miejscach
wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi;
sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementów stanowiących komplet 

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami InŜyniera.

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST część „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem ulegającym
zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania powłok. W
pierwszej kolejności naleŜy dokonać odbioru elementów i konstrukcji stalowych przyjmowanych od
dostawcy oraz odbioru powłok nałoŜonych w wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych
dokonuje się na podstawie wyników badan określonych w pkt. 2.5. niniejszej specyfikacji.
W następnej kolejności naleŜy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do nakładania
powłok.
Przy odbiorze przygotowania powierzchni naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania
powierzchni do nakładania powłok, określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, ze powierzchnia została
prawidłowo przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i
zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania powierzchni.
Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowana powierzchnie podlegają odrębnym
odbiorom, o ile taki wymóg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź
wykonywane były one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana
odpowiedzialności za prace malarskie lub długie odstępy czasu między nałoŜeniem powłok gruntowych
i następnych powłok.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
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ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz
protokoły odbioru przygotowanych powierzchni i powłok wykonywanych w krytycznych etapach,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badan był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno być
odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót przeciwkorozyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badan,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót przeciwkorozyjnych z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST część „Wymagania ogólne.

Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane.
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Kwoty ryczałtowe obejmujące zabezpieczenie antykorozyjne uwzględniają :
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót wraz z harmonogramem,
- montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań,
- montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
- przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych
przez InŜyniera.
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
PN-EN 12500:2002
Ochrona materiałów metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery.
PN-EN 22063:1996
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.
PN-EN ISO 1461:2000
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i
badania.
PN-EN ISO 2178:1998
Powłoki niemagnetyczne na podłoŜu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna.
PN-EN ISO 2409:1999
Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-EN ISO 2808:2000
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-EN ISO 4624:2004
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 8502-2:2000
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach.
PN-EN ISO 8502-3:2000
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych
do malowania (metoda z taśma samoprzylepna).
PN-EN ISO 8502-4:2000
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary
wodnej przed nakładaniem farby.
PN-ISO 8502-5:2002
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda rurki wskaźnikowej).
PN-EN ISO 8502-6:2000
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a.
PN-EN ISO 8502-9:2002
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do

ST-11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH                                                 15



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN ISO 8503-2:1999
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki
chropowatości powierzchni podłoŜy stalowych po obróbce strumieniowo-sciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-sciernej. Sposób postępowania z uŜyciem
wzorca.
PN-EN ISO 12944-1:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 1: Ogólne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 2: Klasyfikacja środowisk.
PN-EN ISO 12944-3:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 3: Zasady projektowania.
PN-EN ISO 12944-4:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich.
Część 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-6:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 6: Laboratoryjne metody badan właściwości.
PN-EN ISO 12944-7:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN ISO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich.
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.
PN-ISO 8501-1:1996
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok.
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok.
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok (Dodatek
Ad 1).
PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok (Dodatek
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Ad 1).
PN-ISO 8501-2:1998
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.
PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.
PN-H-04642:2000
Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania słuŜące do
oceny czystości powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktów korozji Ŝelaza.
PN-H-04684:1997
Ochrona przed korozja. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na
konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopów Ŝelaza.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, czesc 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.
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