Szczegółowa specyfikacja techniczna na wykonanie robót rozbiórkowych
Tzw. „BUNKRA” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie
I. Zakres robót
Rozbiórka bunkra. z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozbiórkę płytek chodnikowych na podsypce piaskowej
Rozbiórka stropu
Rozbiórka ścian bunkra grub. 42 cm
Zamurowanie otworu wejściowego do bunkra.
Uzupełnienie murów cokołowych z piaskowca.
Zasypanie bunkra.
Wykonanie robót przygotowawczych i zasianie trawy na całej pow. skweru.

II. Materiały
1.

Materiały pomocnicze.

III. Wytyczne wykonania robót
Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu jest wygrodzenie placu rozbiórki.
Roboty rozbiórkowe „bunkra” moŜna rozpocząć po zdjęciu płytek chodnikowych, które znajdują się w górnej części dachu „bunkra”. Po
usunięciu podsypki piaskowej naleŜy rozebrać strop Kleina, a następnie przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych. Rozbiórkę ścian
murowanych moŜna wykonywać sposobem ręcznym lub innych środków mechanicznych.
Ręczna rozbiórka stropu i murów wymaga duŜej ostroŜności ze strony robotników pracujących przy rozbiórce. Pracownicy muszą być
wyposaŜeni w kaski ochronne. W razie moŜności doprowadzenia do miejsca rozbiórki spręŜonego powietrza naleŜy stosować narzędzia
pneumatyczne, znacznie ułatwiające i przyśpieszające prace.
Mechaniczną rozbiórkę murów i konstrukcji betonowych wykonuje się za pomocą narzędzi pneumatycznych, łopat, drągów lub świdrów.
Do rozbiórki konstrukcji Ŝelbetowych potrzebne są ponadto do cięcia zbrojenia przecinarki stalowe lub agregaty spawalnicze,
elektryczne albo acetylenowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna na wywóz gruzu .
I. Zakres robót.
Wywóz gruzu z rozbiórki obejmuje:
1. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki za pomocą środków transportowych, ciągników na wysypisko odległe 10 km od ZSE w Lesznie.
Celem załadunku powinno być dokonywane za pomocą taczek, wózków, dźwigów, ładowarek lub ręcznie, a materiały drobnowymiarowe
(drobny gruz) za pomocą łopat.
Szczególne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych.
1.

Urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Przejścia, pomosty inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w listwy obrzeŜne. Znajdujące się w pobliŜu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia uŜyteczności publicznej, latarnie, słupy,
przewody, rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone.
2.

Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzieŜ i urządzenia ochronne, jak hełmy (kaski),
rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik obowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania
robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach BHP. Miejsca ustawienia drabin dla wejścia na mury powinien wskazywać kierownik
robót lub majster.
3.

Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy uwzględnić wpływ na nie warunków atmosferycznych, jak np. deszczu, mrozu, odwilŜy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyŜ w wyniku
silnych porywów wiatru moŜe zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się konstrukcji.
4.

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni
zabezpieczone. W szczególności naleŜy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okręŜne (obejścia i objazdy) lub wystawić
wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź takŜe w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba
środki łącznie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagroŜenia nie ma osób
postronnych.
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