5.1.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dla zadania „ Wykonanie ogrodzenia dla ZSE-T w Lesznie”

M.01.00 ROBOTY ZIEMNE
M.01.01 WYKOPY

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wykopów związanych z budową ogrodzenia w ZSE-T w Lesznie. W zakres robót
wchodzi:
– wykonanie wykopów nieobudowanych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i przedmiaru robót.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
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– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 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.
2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały:
– grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,
– pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową,
– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą InŜyniera,
– elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych zgodne z dokumentacją
projektową i odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.
Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych naleŜy stosować następujące materiały:
– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm.

3. Sprzęt
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Materiały z wykopów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Urobek naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i
na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
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Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z załoŜeniami.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych
w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie InŜyniera i Projektanta oraz
wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje InŜynier na wniosek Wykonawcy po
przedłoŜeniu przez Wykonawcę:
– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem lub
rozbiórką obiektu inŜynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być
zaakceptowany przez InŜyniera.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:
– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
– pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
– Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
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gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane moŜna wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego
wykop.
JeŜeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
– w gruntach niespoistych (piaski, Ŝwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umoŜliwiające odpływ wód opadowych,
– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,
– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników.
– skarpy nasypu naleŜy chronić przez ułoŜenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
+ 15 cm

– dla wymiarów wykopów w planie,

+ 2 cm

– dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

+ 10%

– dla nachylenia skarp wykopów.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,
kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłoŜu,
sprawdzenie wymiarów wykopów,
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały
wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub
wyciągnięciem,
wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem,
odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwoŜenia mas ziemnych,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez
InŜyniera,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. Przepisy związane
14.1. Normy:
1.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

3.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6.

BN-88/8932-02

PodłoŜe i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.

PN-EN 12063:2001

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
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8.

PN-EN 10248-1:1999

Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

9.

PN-EN 12048-2:1999

Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje
kształtu i wymiarów.

10.

PN-EN 10249-1:2000

Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

11.

PN-EN 10249-2:2000

Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
kształtu i wymiarów.

12.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

13.

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z późniejszymi zmianami),
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5.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dla zadania „ Wykonanie ogrodzenia dla ZSE-T w Lesznie”

M.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych związanych z budową ogrodzenia w
Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych.
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
Ŝelbetowych.
Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji
Ŝelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montaŜowe – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od konstrukcji
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słuŜące do przenoszenia cięŜaru ludzi i sprzętu.
Deskowania

–

pomocnicze

budowle

słuŜące

do

formownia

elementów

betonowych

wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i przedmiaru robót.
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 2003 r. 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 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
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klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej,
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyŜszej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunków technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie,
nazwa wytwórni i miejscowości,
masa worka z cementem,
data wysyłki,
termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera.
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1972:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement nie
moŜe być uŜyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
boków przed opadami),
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– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania
w składach zamkniętych.
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym
podłoŜu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych
badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera.
Na budowie dla kaŜdej partii kruszywa naleŜy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
NiezaleŜnie od podanych wyŜej wymagań betony klasy B35 i wyŜsze wykonywać naleŜy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki
betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkaicznej.
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości
frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.
NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z
wyŜej wymienioną normą.
2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy
teŜ ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym,
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
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Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM
do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inŜynieryjnych). Domieszki
posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą InŜyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych moŜna stosować mieszankę betonową
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w
Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88106250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera. Wykonawca
musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór laboratoryjny
niezaleŜnemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 69351/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyŜej
przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyŜej przytoczonych
norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziałem wg wymiarów i gatunków. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana w miejscu nie
naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,
o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania naleŜy uŜywać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
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2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S10040:1999, a ponadto:
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować środki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.

3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
– odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
– sprzętem ciesielskim,
– samochodem skrzyniowym,
– Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
– giętarkami,
– noŜycami,
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni.
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4) do układania mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu,
– pompami do betonu,
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
– wibratorami przyczepnymi,
– łatami wibracyjnymi,
– zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
– szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.

4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewoŜone na samochodach
cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny
koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość
samochodów naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moŜe nastąpić: segregacja,
zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny
koszt.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań,
jak równieŜ plan przeprowadzania badań.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez InŜyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań
uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na
skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18
mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie
styków ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące fakturę
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna
takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić InŜynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu
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antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną naleŜy opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmywać
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal naraŜoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.2. MontaŜ zbrojenia
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montaŜowych.
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu. MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego. MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych,
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jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą
podkładek plastykowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez InŜyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie moŜe ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą
PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów
naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyŜowań. Minimalna odległość
od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d.
5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność
rzędnych

z

projektem,

czystość

deskowania

oraz

obecność

wkładek

dystansowych

zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
5.2.3.2. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
5.2.3.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
5.2.3.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest
wcześniejsze

przygotowanie

odpowiedniego

oświetlenia

zapewniającego

prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.2.4.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody InŜyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie naleŜy
zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.2.4.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu
przez InŜyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym połoŜenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez InŜyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takŜe niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyŜej przytoczone normy.
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach
InŜynierowi.
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a
wymagane przez InŜyniera.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez InŜyniera.
6.2.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu
i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach
InŜynierowi.
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez InŜyniera.
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W celu wykonania badań mieszanki betonowej naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez
InŜyniera.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz
niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma.
6.2.6. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyŜej przytoczona norma.
6.2.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za zgodą InŜyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoŜliwić udział w badaniach
InŜynierowi.
NaleŜy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez InŜyniera.
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyŜej przytoczona norma.
6.2.9. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do waŜenia i mieszania,
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– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, zgodnie
z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie „Projektu technologii betonowania”,
wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,
wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,
oczyszczenie podłoŜa,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej,
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przygotowanie mieszanki betonowej,
ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
pielęgnację betonu,
rozbiórkę deskowania i rusztowań,
usunięcie niedoskonałości powierzchni,
oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
Specyfikacją lub zleconych przez InŜyniera.
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. Przepisy związane
10.1. Normy:
1.

PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Wymagania i badania.

2.

PN-88/B-06250

Beton zwykły.

3.

PN-ENV 206-1:2002

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

4.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego uŜytku.

5.

PN-EN 197-2:2002

Cement. Część 2: Ocena zgodności.

6.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości
objętości.

7.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

8.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
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16. PN-88/B-06714/48

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

19. PN-EN 1925:2001

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.

20. PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

23. PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
26. PN-ISO 6935-2:1995

Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
28. PN-89/H-84023.06

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogólne wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018

Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne
wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001

Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki
uŜytkowanej w warunkach zewnętrznych.

39. PN-84/M-81000

Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
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40. PN-93/S-10080

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

2.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z późniejszymi zmianami).
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